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ASSEMBLÉIA, DO ATO AO FATO 

Este "guia parlamentar" contém, em duas partes distintas, todas as informações básicas de que 
necessita o Deputado para o exercício de suas atividades parlamentares. Desde, prop riamente, as in-
formações substantivas, referentes à Instituição, ao processo legislativo e à ins trumentalização do Re-
gimento Interno, até aquelas de natureza operacional, relativas às atividades-meio e aos serviços de 
apoio administrativo, que dão suporte e contribuem, objetivamente, para o bom desempenho do Le-
gislador. 

Com esta publicação, a Mesa Diretora abre  as portas da Instituição, em todos os seus níveis, 
ao destinatário da representação popular, facilitando sob remaneira sua familiarização com procedi-
mentos inerentes ao exercício do mandato parlamentar, além de oferecer uma visão detalhada do setor 
administrtivo da Casa, com suas atribuições, tarefas e responsabilidades definidas, do maior ao menor 
grau.  

Apesar da conjuntura política adversa ao Legislativo, no nível da opinião pública, o processo 
geral da sociedade brasileira aponta para a valorização e o fortalecimento deste Poder, na medida em 
que as forças sociais novamente assumem seu papel histórico na construção do projeto democrático 
de nosso Pars. Neste projeto, o Legislativo voltará a ocupar, necessariamente, a função central de 
mobilizador e aglutinador do processo político nacional. 

Os novos Parlamentares constatarão que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais dispõe de 
um sistema administrativo moderno e de serviços técnicos qualificados, capazes de responderem, efi-
cientemente, às demandas sociais que convergem — e confluirão c rescentemente — para a esfera do 
Poder Legislativo. 

Finalmente, ressaltamos que este "guia", longe de ser uma pub licação burocrática, tem uma 
finalidade política bastante clara, que é a de colocar em mãos do Parlamentar um instrumento de tra-
balho, desde agora, a seu dispor e a seu serviço. 

Kemil Kumaira 
Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas  Gerais  1 



Considerações Preliminares 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Este trabalho, elaborado pelos quadros técnicos da Secretaria da Assembléia, obedece ao pro-
pósito de oferecer aos Deputados recém-eleitos matérias afetas à vida parlamentar e à dinâmica do 

processo legislativo. 
A Mesa atual tem-se ocupado permanentemente em zelar pela qua lidade da produção desta Ca-

sa, cuja imagem, notoriamente desgastada junto à população, tentamos resgatar. Envidamos esforços 

correntemente voltados para o objetivo de despe rtar a consciência dos membros e auxiliares deste Po-
der para a genuína vocação que lhe incumbe. 

É fundamental priorizar as atividades institucionais do Legisla tivo de modo a se justificar sua 

existência, intrinsecamente relacionada à função es tatal de legislar. Principalmente legislar, mas não 

apenas, já que a moderna concepção do Legisla tivo engloba, outrossim, o desempenho das atribui-
ções de fiscalizar o aparato de Estado e de figurar como fórum catalisador das tensões e embates en-

tre os segmentos, classes e regiões, contribuindo para a superação dos atritos e a busca de soluções 
que satisfaçam a todos, ainda que parcialmente. 

Para se merecer o respeito e a admiração da sociedade civil, é preciso honrar o mandato: le-
gislar, fiscalizar e erguer a voz em defesa dos cidadãos aqui representados, de forma adequada, práti-

ca e eficiente. 
A despeito de todo o talento pessoal, sensibilidade política e experiência de vida que ostente 

em sua bagagem, estou certo de que nenhum Deputado poderá p rescindir dos subsídios técnicos, dos 
conhecimentos regimentais e da compreensão do funcionamento desta Casa, no exercício de seu man-
dato. 

É preciso aprender, inclusive para criticar e aprimorar. 
Estamos em face de um novo Regimento Interno, repleto de inovações e de possibilidades, o 

que demanda estudo permanente de Deputados e servidores, para que sejam capazes de vencer as di-
ficuldades na interpretação e na aplicação dos dispositivos. Este trabalho certamente insere-se nesse . 
contexto e é suficiente para demonstrar nossa preocupação em garantir que na próxima Legislatura os 
parlamentares estejam rapidamente capaci tados a utilizar os mecanismos e instrumentos  com que a lei 

os municia. 
Recuperamos nossas prerrogativas, é verdade. A nova ordem constitucional reserva-nos o pa-

pel atribuído ao Legislativo nas autênticas democracias. 
De outra parte, o Estado teve ampliado, consideravelmente, o universo de matérias sujeitas a 

seu tratamento, dando-se maior consistência à nossa organização federativa. 
Agora, é mister que se saiba materializar esssas conquistas para que não estanquem no plano 

formal. 
Esperamos sinceramente que a história do Legislativo, o estudo da natureza deste Poder, as 

noções de processo, os fluxos regimentais de tramitação, os modelos de proposição, enfim todo o 
conteúdo deste volume consubstancie valiosos subsídios, permitindo ao parlamentar a sempre neces-
sária reciclagem ou o prévio conhecimento da realidade que está prestes a integrar. 

Que este trabalho, substancioso e celeremente preparado, sirva ao propósito de auxiliar o De-
putado a exercer de modo prático e eficiente o mandato que lhe foi conferido. 
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2. HISTÓRIA DO PODER LEGISLATIVO EM MINAS GERAIS  

Floriano de Lima Nascimento  

2.1. Origem remota  
r 

As Juntas da Capitania das Minas Gerais são talvez a mais antiga  forma  de representação, su-
perior à estritamente municipal, existente nas Américas. Eram órgãos periódicos e ocasionais, verda-
deiros "Parlamentos do povo da Capitania", instituídos para debater o imposto do Quinto. Feu de  

Carvalho, citado pelo historiador João Camilo de Oliveira  Torres,  assegura:  
"Em Minas, a primeira Junta foi a de 10 de novembro  de 1710, achando-se presentes os prela-

dos eclesiásticos, vigários da vara dos distritos do Rio das Velhas, Caeté, Sabará, Ouro Preto, Ribei-
rão de Nossa Senhora do  Carmo  e Superintendente do Rio das Mortes, os capitães e os sargentos-mo-
res deles, procuradores da fazenda real e quatro pessoas de cada um dos mesmos distritos eleitos pe-
los seus moradores" .0)  

Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, portam, no estudo "Minas e Quintos do Ouro", afirma  

que, em 17/7/1710, já Antônio de Albuquerque convocara uma delas. De 1710 a 1735, houve apro-
ximadamente 20 juntas em Minas, "quase um parlamento permanente". Em 1750, elas desaparece-
ram" )  

Para melhor compreender o contexto sócio-polftico em que surgiram as Juntas, é preciso ter em 
mente que, desde a formação do Governo Geral, em 1547, com Tomé de Souza, o Brasil fora dividi-
do em capitanias hereditárias, distribuídas a donatários, o primeiro dos quais foi Martim Afonso de 
Souza, em São Paulo. Dotadas de relativa autonomia, sob a orientação dos donatários, proprietários 
individuais, são substituídas pelas capitanias régias, que, mesmo dominadas pela presença avassala-
dora do Vice-Rei, acabam transformando-se em governo local. 

Província mais povoada da Colônia, possuidora do maior número de municípios, em razão da 
corrida do ouro, Minas ensejou o surgimento dos primeiros sinais de uma consciência social, que se 
expressava no desejo de par ticipação do povo nos destinos da comunidade. É, pode-se dizer, o pri-
meiro gérmen da idéia de Estado Nacional, que amadureceria plenamente d urante a Inconfidência 
Mineira, em fins do século XVIII.  Minas não é, assim, apenas o berço da Independência, mas, tam-
bém, da atividade representativa. 

O Governo-Geral foi praticamente subs tituído pelo Vice-Reinado, passando as capitanias he-
reditárias a ser representadas pelos governado res das capitanias, que eram subdivisões territoriais de 
caráter politico e administrativo. Só no Brasil-Reino passarão a ser denominadas províncias, gover-
nadas pelos Governadores-Gerais. 

É importante lembrar que nelas estavam presentes membros da vida eclesiástica, que repre-
sentavam uma elite culta de quatro pessoas para cada distrito, eleitas diretamente pelo povo. 

Afonso Arinos de Mello Franco sublinha que a convivência com o ter ror colonial influenciou 
profundamente a tênyro.a política do mineiro , cujo relacionamento com as autoridades absolutistas de 
Portugal era marcado, de um lado, pela diplomacia, pela temperança, e, de outro, pela persistência 
necessária à obtenção das concessões mínimas indispensáveis à sobrevivência nas comunidades.  É 
o início de uma grande escola de formação de líderes")  

2.2. Instituições políticas da província  

Do Congresso de Viena, reunido em 1815, resulta a decisão de se fazer do Brasil um reino in-
dependente, para evitar a ingerência dos Estados Unidos na formação  brasileira.  Os arquivos do  Its- 
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marati conservam relatórios de brasileiros contrários à Doutrina Monroe, que passou a vigorar na 
época em que os Estados Unidos se dispunham a "proteger" as Américas. Procurando evitar a expan-
são exagerada dos Estados Unidos em relação às províncias, estadistas reunidos no Congresso de 
Viena procuraram antecipar uma solução. 

A necessidade de dar autonomia às províncias passa a ser premente, quase irresistivel. A idéia, 
porém, amadurece vagarosamente. O projeto de Constituição submetido à Assembléia Constituinte em 
11/11/1823 dissolve o Império, na chamada Noite da Agonia. 

Com a dissolução da Assembléia e a entrada em vigor da Constituição de 1824, que pode ser 
considerada um dos documelitos fundamentais da época, começam a ser estabelecidos os fundamentos 
da autonomia política regional. 

A Constituição, no seu art. 71, reconheceu e garantiu "o direito de intervir todo o cidadão nos 
negócios de sua província, e que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares". Dispunha 
a mesma Carta que as Câmaras dos distritos e os Conselhos — com o titulo de Conselho-Geral da Pro-
víncia — assegurariam o exercício de tal direito. 

Corpos consultivos e deliberativos, debatiam os Conselhos os problemas provinciais. Even-
tualmente, encaminhavam questões ao Governo Central para a última palavra. Funcionaram por um 
decênio. Nascedouro de vocações políticas e origem de iniciativas úteis, podem-se apontar, como 
suas características, no que concerne aos conselheiros: cultura política, competência, amor à provín-
cia, patriotismo e vontade de bem servir. 

Compunha-se o Conselho de 21 membros, nas províncias mais populosas — era o caso de Mi-
nas Gerais — e, nas outras, de 13. Era eleito na mesma ocasião e do mesmo modo por que se elegiam 
os Representantes da Nação — pelo tempo de cada legislatura. Probidade, decente subsistência e idade 
minima de 25 anos eram condições que tinham de preencher os Conselheiros. 

Ocorriam as reuniões na Capital da Província. As sessões anuais duravam dois meses, prorro-
gáveis por mais um, ouvido o Conselho. 

Discutir e deliberar "sobre os negócios mais interessantes das suas províncias, formando pro-
jetos peculiares e acomodados às suas localidade e urgências" constituía o primordial escopo da ins-
tituição. Vedado era paopvi e deliberar sobre projetos concernentes aos interesses gerais da Nação, 
ajustes entre as províncias, imposições (de competência da Câmara dos Deputados) e execução de 
leis. As resoluções dos Conselhos eram remetidas diretamente ao Poder Executivo, por intermédio do 
Presidente da Província. Os trabalhos eram realizados de acordo com as normas do Regimento Inter-
no, editado pela Assembléia-Geral. 

As nomeações `dos membros dos Conselhos-Gerais das Províncias, assim como as dos Deputa-
dos e Senadores para a Assembléia-Geral, faziam-se por eleição indireta, elegendo os cidadãos ati-
vos, em assembléias paroquiais, aos eleitores de províncias. Tinham voto nessas eleições primárias 
cidadãos brasileiros no gozo de seus direitos políticos e os estrangeiros naturalizados, exclufdos, en-
tre outros. "os criados de servir" e os religiosos. 

Os Conselhos-Gerais das Províncias antecedem, assim, as futuras Assembléias. Em 1824, pas-
sa a funcionar o Conselho-Geral da Província de Minas. Em 1825, realizam-se as eleições, que coin-
cidem com as do Legislativo geral. Limitados eram os poderes do Conselho-Geral da Província, por-
que não se trabalhava através de leis e, sim, através de resoluções, de sugestões, de projetos voltados 
para necessidades peculiares da Província. Assuntos nacionais não faziam parte da pauta; s6 se trata-
va dos relativos a negócios particulares e locais. 

Afirma Afonso Arinos: 
"O Conselho-Geral da Província transformou-se em uma organização da maior importância. 

Basta dizer o nome da Província de Minas para se lembrar de Bernardo Vasconcellos, um doa maiores 
homens públicos da História de Minas. Depois da Independência, foi membro do Conselho-Geral da 
Província, como tambem o foi o Padre Manoel Rod rigues da Costa, egressos da Inconfidência."ai 
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2.3. A Assembléia Legislativa da Província 

Em 12/8/1834, a Regência Permanente promulgou o Ato Adicional que alterou a Carta de 
25/3/1824. De acordo com o Ato, no seu art. 1 2, o direito objeto do art. 71 da Constituição Polftica 
do Império seria executado "pelas câmaras dos distritos e pelas assembléias", que, substituindo os 
Conselhos-Gerais, se estabeleceriam em todas as províncias. E concluía o legislador. "A autoridade 
da Assembléia Legislativa da província em que estiver a Corte, não compreenderá a mesma Corte 
nem o seu município". 

Aqui se pode identificar o momento de criação das Assembléias Legislativas. A instalação s o-
lene do Poder, em Minas, ocorreria em 31 de janeiro do ano seguinte. Imprecisos embora, os traços 
são os mesmos que,  decorridos  150 anos, configuram, neste conturbado remate do século XX, a in-
confundível fisionomia dos Legislativos estaduais. 

A Assembléia Legislativa Provincial Mineira, juntamente com as de Pernambuco, da Bahia, do 
Rio de Janeiro  e de São Paulo, compunha-se, nos idos de 1835, de 36 memb ros. As do Pará, do Ma-
ranhão, do geará, da Pàraiba, de Alagoas e do Rio Grande do Sul são integradas por 28, e as demais, 
por 20 membros. 

Facultava-se ao Poder Legislativo Geral decretar a organização de uma segunda Câmara Le-
gislativa para qualquer Provfnciã, a pedido da sua .assembléia, podendo aquela Câmara ter maior du-
ração que a primeira. A forma de eleição era  idêntica à dos Deputados à Assemblêra-Geral Legislati-
va e pelos mesmos eleitores, sendo de dois anos cada legislatura provincial, permitida a reeleição dos 
membros. 

Devia a Província de Minas Gerais, logo após a publicação do Ato Adicional, eleger os mem-
bros da sua primeira Assembléia Legislativa, que, entrando logo em exercício, duraria até o fim do 
ano de 1837. 

As sessões, anuais, prolongavam-se por dois meses, prazo prorrogável pelo Presidente da  Pm-
víncia. A competência da Assembléia Legislativa de Minas abrangia a propositura, a discussão e a 
deliberação de projetos, consoante os arts. 81'e 88 da Constituição. A Assembléia competia legislar 
sobre: divisões civil, judiciária e eclesiástica da respectiva província e mesmo a mudança da sua Ca-
pital para o lugar mais conveniente; instrução  pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não 
compreendendo as Faculdades de Medicina, os cursos jurídicos, academias existentes à época, e 
"outros quaisquer estabelecimentos de instrução por lei geral", os casos e a forma por que pode ter 
lugar a desapropriação por utilidade municipal ou provincial, política e economia municipal, antece-
dendo propostas das Câmaras; fixação das despesas municipais e provinciais e os impostos para elas 
necessários, contanto que estes não prejudicassem as imposições gerais do Estado; repartição da con-
tribuição direta pelos municípios da Província e a fiscalização  do emprego das rendas públicas pro-
vinciais e municipais e das contas de sua receita e despesa; criação e supressão dos empregos munici-
pais e provinciais e estabelecimento dos seus ordenados, obras públicas, estradas e navegação do in-
terior da províncias que não pertencessem à Administração-Geral do Estado; construção de casas de 
prisão, trabalho e correção e regime delas; casas de socorros públicos, conventos e quaisquer associa-
ções políticas ou religiosas, e os casos e a forma porque poderiam os p residentes das provfnciãs no- 
mear, suspender e, até mesmo, demitir os empregados provinciais. 

Competia ainda -à Assembléia Legislativa  Provincial de Minas organizar o Regimento Interno 
sobre  as seguintes bases: henhum projeto de lei nem  de  resolução poderia entrar em discussão sem • 
uà ¡verse sido incli ldó àë i imièh dõ'di q 	 a;'pelo menos 24'  horas .  antes;  cada projeto de lei ou de re- 
solução pissaria pelo  menos poi tes'discussões; de' uma- a outra discussão não poderia haver inter- 
valo imerick a 24 hamas. jéu 	..1,} a 4c 	I. /Um .C':-"t1;11>: 	 ;• 

" Incàmbia-lhe também: fixar, sob informação do Presidenté dá Província, a força policial res-
pectiva; autorizar as Câmaras Municipais e o Governo P rovincial a contrair empréstimos com que 
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ocorressem às suas respectivas despesas; regular a administração dos bens provinciais; promover, 
cumulativamente com a Assembléia e o Governo-Geral, a organização da estatística da Província, a 
catequese e a civilização dos indígenas e o estabelecimento de colónias; decidir, quando tivesse sido 
pronunciado o Presidente da Província, ou quem suas vezes fizesse, se o processo deveria continuar e 
se ele deveria ou não ser suspenso do exercício de suas funções, nos casos em que pelas leis tivesse 
lugar a suspensão; decretar a suspensão e ainda mesmo a demissão do magistrado contra o qual hou-
vesse queixa de responsabilidade, sendo ele ouvido e dando-se-lhe lugar à defesa; exercer, cumulati-
vamente com o Governo-Geral, nos casos e pela forma marcada no § 35 do art. 179 da Constituição, 
o direito que esta concedia ao mesmo Governo-Geral; velar na guarda da Constituição e das leis na 
sua Província e representar à Assembléia e ao Governo-Gerai contra as leis p rovinciais que ofendes-
sem os seus direitos. 

Os membros da Assembléia Legislativa Provincial de Minas eram invioláveis pelas opiniões 
emitidas no exercício de suas funções. Venciam diariamente, durante o tempo das sessões ordinárias e 
extraordinárias e das prorrogações, um subsídio pecuniário, marcado pela Assembléia P rovincial na 
primeira sessão da legislatura antecedente. Residindo fora do lugar da reunião, recebiam indenização 
anual para as  despesas  de ida e volta, marcada pelo mesmo modo e proporcinal à extensão da viagem. 

Franco Montoro assinala  que "se algum texto na história do Império pode redimir momentos 
de fraqueza, temor, ignorância das  classes dirigentes é o Ato Adicional (... ). Um texto de reforma 
lúcida, tão conciso e adequado às circunstâncias reais, que permanece como um triunfo esplêndido da 
liberdade na história brasileira".) 

Os legisladores de Minas demonstraram grande sensibilidade por temas como: a proteção das 
riquezas minerais, tendo surgido daqui p ropostas visando à criação da Academia de Mineralogia e 
Agricultura e de cursos de estudos mineralógicos, que desabrocharam na Escola de Minas de Ouro  
Preto, em 1876; a proteção da agricultura e da indústria e a ativação dos. transportes: para defender o 
Estado da proliferação de empresas inglesas dedicadas à exploração aurífera, o Presidente da Provín-
cia, Soares Andrea, propõe, em 1843, a formação de empresas nacionais semelhantes às estrangeiras. 
E apresentado um grande programa de construção de estradas, em quantidade necessária para facilitar 
a comunicação entre a Capital da Província e su as  cidades e vilas. 

2.4. 0 Congresso Constituinte 

A Proclamação da República desencadeou, como não poderia deixar de ser, profundas mudan• 
ças no quadro político brasileiro. 

O art. 72  do Decreto n2  1, de 15/11/1889, serve de exemplo: 
"Art. 72  — Sendo a República Federa tiva Brasileira a forma de governo proclamada, o Gover-

no Provisório não reconhece nem reconhecerá nenhum gove rno local contrário à forma republicana, 
aguardando, como lhe cumpre , o pronunciamento definitivo do voto da Nação, livremente expresso 
pelo sufrágio popular". 

Instalou-se o Congresso mineiro , em Ouro Preto (no prédio onde funciona atualmente a Escola 
de Farmácia), em 7/4/1891. Antes, em 30 de março, haviam-se iniciado as  sessões preparatórias, 
eleitos por aclamação o Presidente e o 12-Secretário. Em 9 de abril, na 2! Sessão Ordinária do Con- 
gresso Constituinte, é aprovado o projeto do Regimento Interno, e, logo após, eleita a  Mesa.  

Estampava o Capítulo VII as  normas para a discussão e a aprovação da Constituição. Uma 
Comissão Especial de 11 membros seria eleita para emitir pare cer sobre  a  Carta.  Submeter-se-iam a 
duas  discussões o parecer e a Constituição. Aprovada, iria a Constituição, juntamente com as  emen-
das acolhidas, à Comissão Especial, para ser redigida conforme o vencido. Assim dispunha o Regi-
mento: 
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"Art. 62 — Revista e aprovada a redação final, e de pé todos os membros do Congresso, o Pre-
sidente declarará adotada e promulgará a Cons tituição do Estado de Minas Gerais, e em ato contínuo 
proferirá a seguinte afirmação: Prometo guardar fielmente a Cons tituição do Estado de Minas Gerais, 
decretada por seus representantes neste Cong resso". 

Já em 13/7/1891, era subme tida à aprovação do Congresso a redação final do Diploma, de 
acordo com as emendas aprovadas na 3a discussão. Merecem ser notadas algumas características do 
texto, relativas ao Poder Legislativo: delegação do poder a um Congresso (composto pelas duas Câ-
maras), com a sanção do Governador do Estado; funcionamento separado, mas simultâneo, na Capital 
do Estado; início das reuniões a 21 de abril de cada ano; funcionamento por três meses; proibição a 
qualquer membro  do Congresso de celebrar contratos com o Poder Executivo Federal ou do Estado, 
de receber deles comissões ou empregos remunerados e de ser Presidente ou fazer parte de di retorias 
de Bancos, companhias ou empresas que gozassem de favores da União ou do Estado. 

Eram atribuições do Congresso, dentre  outras: fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e r -
vogã-1as ; legislar sobre os ensinos secundário e supe rior, a dívida pública e a organização judiciária 
do Estado; fixar os vencimentos dos funcioná rios públicos e subsídios e ajuda de custo dos memb ros 
do Congresso; promover, no Estado, o desenvolvimento da educação pública, da agricultura, da in-
dústria, do comércio, da imigração e das artes; legislar sobre  instrução primária; e dar posse ao Presi-
dente e ao Vice-Presidente do Estado. 

A 15/6/1891, na 352  e última sessão do Congresso Constituinte, promulgou-se a primeira 
Constituição Republicana do Estado. 

2.5. 0 Congresso Legislativo 

Funcionando nos moldes constitucionais, as  duas  Casas — a Câmara dos Deputados e o Senado 
do Estado de Minas  gerais (o "Senadinho", para os mineiros da velha-guarda) — deram início às ses- 
sões ordinárias em 22/4/1892. 

Para o Professor S ilveira Neto, "a criação do Senado_ estadual, em Minas, pelo Congresso 
Constituinte em 1891, não foi propriamente o resultado de tendências aristocráticas ou de um federa-
lismo exacerbado. Pode-se concluir, lendo-se os Anais do Congresso Constituinte, que o Senado foi a 
autêntica expressão da mentalidade republicana, que procurava todos os meios de tornar a representa- 
ção popular mais perfeita e as  leis mais democráticas"«> 

Mas  o bicameralismo encontrou oposição em Minas . Um dos seus críticos foi David Campista, 
que via na criação do Senado o disfarce de tendências aristocráticas. Olinto de Magalhães e Antônio 
Carlos Ribeiro  de Andrada também foram contrários à idéia. Afonso Pena e Bernardino Augusto de 
Lima, entre outros, defenderam o bicameralismo. 

Os primeiros senadores estaduais mineiros foram: 
"Chrispim Jacques Bias  Fortes (Presidente), Carlos Ferreira Alves, João Gomes Rabelo Horta, 

Afonso Augusto Moreira Pena, Frederico Augusto Alvares da S ilva, Camilo Augusto Faria de Brito, 
Virgílio Martins de Mello Franco, Francisco Silviano de Almeida Brandão, Eduardo E rnesto da Gama 
Cerqueira, Bernardo Cisneiros da Costa Reis, Francisco Ferreira Alves, Carlos de Oliveira Sá, Ma-
noel Inácio Gomes Valadão, José Pedro  Xavier da Veiga, Antônio Martins Ferreira da Silva, Joaquim 
Cândido da Costa Sena, Antônio Augusto Veloso, Alva ro  da Mata Machado, Francisco de Paula Ro-
cha Lagoa, João Roquete Carneiro de Mendonça, Manoel Eustáquio Martins de Andrade, João Ne-
pomuceno Kubitschek, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Joaquim José de O liveira Pena. 

As emendas de 1906 não acarretaram ao funcionamento do Poder mudanças signitificativas, 
mas, em 11/11/1930, o Decreto n 9  19.398, que instituiu o Governo Provisório dos Estados Unidos do 
Brasil, dissolveu o Congresso Nacional e, também, os parlamentos estaduais e municipais. Destarte, 
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passou o Governo Provisório a exercer discricionariamente as funções e as atribuições dos Poderes 
Executivo e Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, se estabele cesse a reorganização 
constitucional do País. Esta veio com a Constituição de 16/7/1934. 

2.6. A Assembléia Mineira na Segunda República 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais instala-se solenemente em 18/8/1935. 
Ninguém poderia prever que funcionasse por tão pouco tempo: só d urou até 8/11/1937. Realizou um 
total de 56 sessões ordinárias. O advento do Estado Novo, através do golpe de 10/11/1937, interrom-
peu-lhe as atividades e, também, as das demais Assembléias Legisla tivas do País, por dez anos. 

S6 em março de 1947 volta a reunir-se, no Estado, uma Assembléia de Deputados — dessa vez, 
a Assembléia Constituinte. A 14 de julho daquele ano é promulgada a nova Cons tituição mineira. 
Aos 16 dias do mesmo mês, iniciam-se as reuniões preparatórias da Assembléia Legislativa. As reu-
niões — num total de seis — prosseguem até o dia 23. A 28 de julho, ocorre a Sessão Solene de Insta-
lação da 3á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, composta de 72 Deputados. 

Na mensagem enviada à Assembléia, o então Governador Milton Campos, ao congratular-se 
com os parlamentares pela reinstalação do Poder, havia um decênio banido, por força do arbítrio, das 
vidas institucionais mineira e brasileira, afirmou lapidarmente: 

"Acabais de elaborar a Constituição mineira, encerrando uma fase da vida republicana em 
nosso Estado e iniciando uma fase nova e auspiciosa em que o regime democrático encontra as condi-
ções fundamentais para a plenitude de suas atividades benfazejas. Ninguém se iluda sobre as dificul-
dades da aplicação desse regime, cuja sobrevivência não depende apenas da perfeição dos textos, mas 
também da sinceridade e da educação política dos responsáveis pela sua execução. As normas aí es-
tão. Aguardemos a ação dos homens". 

De 1947 até os dias atuais, a Assembléia Legisla tiva mineira vem funcionando ininterrupta-
mente. Entre as peculiaridades do Poder Legislativo de Minas Gerais, nos anos seguintes a 1947, me-
rece referência o dispositivo constitucional que permitia eleger, ao fim de cada sessão legislativa, 
uma comissão permanente de 18 memb ros, que, sob a liderança do Presidente da Assembléia, a repre-
sentava no recesso das atividades parlamentares. Eram at ribuições dessa comissão: elaborar projetos 
de lei, resolver sobre  pedidos de licença para prisão ou processo de Deputados e con ceder licença ao 
Governador para se ausentar do Estado, sempre "ad referendum" da Assembléia. 

A Comissão Permanente, notável e arrojada inovação do Legislativo mineiro, extinta pela 
Carta Emendada de 1967, foi, muito oportunamente, recriada pelo § 72  do art. 53 da constituição mi-
neira em vigor, com a denominação de Comissão Represen tativa. 

Nefasto episódio, ocorrido em 19/9/1959, cujas conseqüências jamais serão suficientemente 
lamentadas, assinalará sempre, para os nossos historiadores, o ponto tormentoso dos estudos sob re  a 
Assembléia de Minas: trágico incêndio consumiu, naquela data, o prédio que instalava o Poder, des-
truindo todos os seus arquivos e fichários, inclusive as proposições em andamento. 

A reconstituição de parte do  material tomou-se  possível graças ao trabalho de dedicadas pes-
soas — Deputados e funcionários — cujo esforço, recolhendo pacientemente milhares de recortes do 
"Diário do Legislativo" , publicado em anexo pelo "Minas Gerais", órgão oficial do Estado, preser-
vou, para a posteridade, registros que cons tituem valioso capítulo da formação política de Minas. 

À época do sinistro, funcionava a Assembléia Legislativa no prédio situado na P raça Afonso 
Arinos, construído especialmente para a Câmara dos Deputados do Estado, quando esta se transferiu 
de Ouro Preto para Belo Horizonte. 

A destruição do valioso acervo documental e bib liográfico significa inegável desvantagem pa-
ra os estudiosos que começam a se interessar pelas raízes do Legislativo de Minas, empenhando-se 0 
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por afastar  as brumas que encobriram, por longo tempo, os contornos de um majestoso monumento 
político. Há ainda que avaliar devidamente a contribuição de centenas de homens ilustres, sintoniza-
dos com os ideais de um povo altivo e amante da liberdade, à sedimentação de uma tradição política 
respeitada em todo o Brasil. 

23. Um Palácio Moderno e Funcional 

O Palácio da Inconfidência situa-se no Bairro Santo Agostinho, entre as mas Rodrigues Cal-
das, Dias Adorno e Mastim de Carvalho, com frente para a Praça Carlos Chagas. Sua área construída 
abrange mais ou menos 24.000 m 2 , com seis pavimentos, sendo dois subsolos e um semi-enterrado. 

As linhas dominantes do prédio inspiram-se nas concepções modernas que revolucionaram a 
arquitetura brasileira nas décadas de 50 e 60, da construção do conjunto arquitetônico da Pampulha 
ao soerguimento de Brasília. Os grandes volumes de que se compõe a construção não desfazem a im-
pressão de leveza, transmitida pelo contraste ent re  as pedras de coloração escura e os mármores em 
tons suaves. Aqui, a beleza arquitetônica ajusta-se inteiramente aos requisitos da funcionalidade. Os 
jardins que circundam o Palácio da Inconfidência, com o estilo tropical acentuado por vários tipos de 
palmeiras, compõem o ambiente, a um tempo exuberante e majestoso, valorizado pela escultura de 
Amílcar de Castro , que simboliza a aliança entre o povo e o Legisla tivo. 

O segundo andar do edifício aloja, além da 4 2—Secretaria, a maioria dos gabinetes parlamenta-
res e o restaurante. 

No primeiro andar estão, de um lado, os gabinetes das Lideranças do PMDB e do PDS, dois 
gabinetes de Deputados, o Gabinete da 3 2-Secretaria e as galerias superiores do Plenário; do outro , 
estão localizados três gabinetes parlamentares e o gabinete do Diretor-Geral.  

O andar térreo abriga, além dos gabinetes do Presidente, do Vice-Presidente e do 1 9-Secretário 
e do 22-Secretário da Assembléia Legislativa, o salão nobre , o Departamento de Comunicação Social, 
o setor de segurança, que integra o Departamento de Manutenção, Segurança e Serviços Gerais, e o 
despachante de trânsito, a Sala de Imprensa e o espaço cultural, além de um posto da Caixa Econômi-
ca Estadual e uma agência dos Correios e Telégrafos. Também funciona nesse andar a barbearia, 
aberta a Deputados e funcionários. 

No andar semi-enterrado (SE), situam-se: o Plenário Juscelino Kubitschek, centro  e razão de 
ser do edifício, com capacidade para 100 pessoas, além de ofe recer 300 lugares nas galerias; o gabi-
nete da Liderança da Minoria e três pequenos auditórios, denominados "plenarinhos", destinados às 
reuniões das Comissões Técnicas. Além do gabinete do 222--Vice-Presidente e de três gabinentes par-
lamentares, ali  também se encontram o auditório, o Salão Ama relo, a capela, a cantina e um serviço 
de cafezinho. Funcionam no mesmo andar a Secretaria-Geral da Mesa e alguns dos Departamentos 
que a integram. 

O primeiro subsolo reúne os serviços de xérox, limpeza e correspondência. A li  também fun-
cionam o posto de identificação da Secretaria da Segurança Pública, o estacionamento coberto, a 
cantina da Associaçáo dos Servidores do Legislativo — ASLEMG — e o serviço de engraxate. 

Finalmente, no segundo subsolo funcionam a Gráfica da Assembléia Legislativa 
GRASLEMG, o setor de transportes, o serviço de limpeza e a ASLEMG Vídeo; ali  estão também a 
casa de máquinas, a oficina mecânica, o almoxarifado, os serviços de manutenção e de distribuição de 
jornais. 

Com a conclusão das obras do Edifício Tiradentes, em f rente ao Palácio da Inconfidência, pas-
saram a funcionar naquele local o Instituto de Previdência do Legisla tivo de Minas Geais — IPLEMG, 
Previdência do Legislativo — PRELEGIS — Associação dos Servidores do Legislativo — ASLEMG — 
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Associação Feminina de Assistência Social — ASFAS — Fundo de Apoio Habitacional — FUNDHAB 
— e diversos Departamentos e serviços da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
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Prédio da antiga Pagadoria do Estado, à 
Avenida João Pinheiro, onde, em 1892, se 
instalou o "Senado Mineiro". 

Quadro reproduzido o prédio onde 
funcionou a Assembléia Constituinte, 
situado na Praça Afonso Arinos (destruido, 
por um incêndio, em 1959). 
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A Assembléia Legislativa 

3. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Antônio Geraldo Pinto 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cuja sede é o Palácio da Inconfidência, 

um imponente edifício de linhas arquitetônicas modernas, com 25.000 m 2  de área construída coberta, 

distribuídos em cinco andares, compõe-se da segunda mais numerosa rep resentação popular estadual, 

a par  de constituir-se numa das mais importantes Assembléias do Pals, por suas conhecidas e respei-

tadas tradições políticas. 
Seguindo o modelo ocidental básico, na forma presidencial de governo, o Poder Legislativo 

mineiro tem na elaboração legislativa o momento culminante de suas atribuições constitucionais. Es-
tas atribuições, que incluem também a competência fiscalizadora das finanças do Estado, pelo con-

trole financeiro externo, bem como o controle dos atos de gestão dos negócios ptiblicos em gemi, não 

diminuem a importância daquele caráter marcante que a Assembléia de Minas sempre ostentou, o de 

caixa de ressonância dos mais legítimos anseios e aspirações do povo mineiro. 
Para o preenchimento de seu importante espaço institucional, com a execução das atribuições 

que lhe vêm dos arts. 61 e 62 da Carta Estadual, o parlamento de Minas se corporifica no Plenário, 
nas comissões permanentes ou temporárias e na Mesa da Assembléia. 

3.1. Plenário 

O Plenário, que, por força da Resolução n 2  1828, de15/6/1978, tem a denominação de Plená-
rio Presidente Juscelino Kubitschek, é o órgão da Assembléia por excelência: o centro  de suas deci-
sões; o cenário solene em que se materializa o Poder, na sua essência. 

Aí se realizam as reuniões em que os membros da Assembléia discutem e decidem, na elabora-
ção do ordenamento jurídico estadual, e em suas majestosas pa redes ecoam as idéias de alguns dos 
mais brilhantes oradores politicos deste Pals. 

No decurso dos trabalhos de cada reunião, têm assento à Mesa o Presidente da Assembléia e 
seus 1 2  e 22-Secretários. Embaixo, preenchendo o amplo salão de debates, as Bancadas dos Deputa-
dos se dividem em duas alas, separadas por um corredor central, não constituindo elemento das  pra-
xes  parlamentares o preestabelecimento de lugares definidos para as Lideranças ou mesmo para as 
Bancadas partidárias ou blocos constitutivos da Maioria e da Minoria. 

O que se verifica, neste passo, é a natural tendência de, em cada Legislatura, as Bancadas par-
tidárias ou os blocos de partidos se agruparem, em face de suas tendências ideológicas ou de seu po-
sicionamento diante do Governo. 

A não ser na oportunidade em que se realizam solenidades, com o comparecimento de convi-
dados, somente aos Deputados e ao pessoal de serviço no apoio às atividades de Plenário é permi tida 
a permanência no recinto. E mesmo estes funcionários que atuam no apoio direto ao Plenário jamais 
se assentam, durante as reuniões de trabalho, nas cadeiras destinadas aos parlamentares. Não que tal 
fato decorra de algum impeditivo regimental ou regulamentar expresso: trata-se de uma postura con-
sagrada em antiga tradição, ciosamente conservada pelos próprios servidores. 

No que concerne ao pessoal de se rviço no Plenário, a Resolução n° 5.065, de 31/5/90, que 
contém o novo Regimento Interno da Casa, por meio do seu art. 95, § 22, acrescenta aos assessores, 
redatores e demais funcionários da Mesa, bem como aos taquígrafos, também um assessor para cada 
uma das Lideranças da Maioria e da Minoria. 

Deste modo, todo e qualquer cidadão que pretenda assistir aos trabalhos da Assembléia, em 
suas reuniões plenárias, deverá dirigir-se, desde que decentemente trajado, às amplas galerias que se 
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sobrepõem à sala das reuniões e às quais se tem acesso através das escadarias postadas em cada um 
dos dois lados do saguão frontal do prédio. A presença de populares é também admi tida nas pequenas 
galerias intermediárias, situadas nas laterais do Plenário, em nível superior aos deste e inferior ao das 
galerais principais, junto a uma das quais se instala a sala do som. Rese rva-se, ainda nesse nível, à 
imprensa espaçosa dependência, de onde, através de amplas vidraças instaladas sob re  os portais de 
entrada do recinto, os jornalistas credenciados na Casa podem acompanhar o desenrolar das reuniões. 
Estes credenciados, se o desejarem, podem também permanecer em área a eles reservada junto ao 
Salão Vermelho, sala de estar dos Deputados si tuada nas proximidades do Plenário e onde Lideres 
e liderados freqüentemente se encontram para o acerto de entendimentos, com vistas à solução dos 
problemas eventualmente surgidos na apreciação das proposições. 

3.2. Comissões 

As comissões da Assembléia dividem-se em duas grandes categorias: permanentes, as que sub-
sistem nas Legislaturas; temporárias, as que se extinguem com o término da Legislatura ou antes dele, 
se atingido o fim para o qual foram criadas ou, ainda, findo o prazo estipulado para o seu funciona-
mento (art.  97 do Regimento Interno). 

Às comissões permanentes, cuja competência decorre da matéria compreendida em sua deno-
minarão, incumbe o rol de atribuições estabelecidas no art. 101 do Texto Interno, do que advém sua 
extraordinária importância, tanto no contexto da elaboração legisla tiva, como nas atividades fiscali-
zadoras e de controle dos negócios públicos do Estado. E af que as p roposições, posteriormente vota-
das em Plenário, são detidamente analisadas, resultando de tal es tudo o parecer por via do qual a co-
missão orienta o órgão máximo da Casa, na decisão conclusiva e final  sobre  a matéria. 

É af também que a Assembléia desdobra suas tradicionais atribuições, pelo exercício de novas 
competências, agora come tidas às suas comissões, e pelas quais, dentre outras possibilidades, os re-
presentantes do povo vão buscar subsídios, especialmente para os trabalhos de elaboração legisla tiva, 
através da realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil, podendo, para tanto, 
se deslocar para qualquer região do Estado. 

Não menos importante é também o papel que o Diploma Procedimental reserva às comissões 
temporárias, que, em razão da natureza de seus objetivos, classificam-se em especiais, de inquérito ou 
de representação. 

Por comissões especiais se entendem aquelas constituídas para a finalidade determinada no ato 
de sua criação, dento das atribuições especificadas no art 112 do Regimento. 

Já as comissões parlamentares de inquérito, como o próprio título indica, têm o escopo de apu-
rar fato determinado e por prazo certo, através de investigação na qual esses órgãos dispõem, inclusi-
ve, de poderes próprios das autoridades judiciais. 

As comissões de representação, finalmente, são aquelas cons titu ídas para estar presentes a atos 
em nome da Assembléia. 

As normas regimentais para a composição das comissões encontram-se minudenciosamente ex-
pressas no Titulo V da Lei Interna, delas resultando, em linhas gerais, que as comissões da Assem-
bléia compõem-se, via de regra, de cinco membros. As exceções, dentre  as permanentes, ficam com 
as Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscali7nção Financeira e Orçamentária, de Administração 
Pública e de Assuntos Municipais e Regionalização, que se compõem de sete membros (art 108). 
Dentre as temporárias, excetuam-se as comissões de inquérito, compostas de sete membros, a especial 
para emitir parecer sobre proposta de emenda constitucional, de quinze membros, e a especial para 
examinar pedido de instauração de processo por crime de  responsabilidade, cuja  composição obedece 
à legislaçaõ pertinente (art 111, § 22). 
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No que concerne aos aspectos qualitativos da composião das comissões, cumpre  observar aqui, 
apenas, o mandamento do art. 99 do Regimento Interno, em vi rtude do qual, na constituição das c o-
missões, é de se assegurar, tanto quanto possível, a representação prupoitional das Bancadas ou dos 
Blocos Parlamentares. 

3.3. Mesa da Assembléia 

A Mesa da Assembléia é o órgão colegiado ao qual incumbe a direção das atividades do P o-
der, pelo exercício das atribuições discriminadas no art. 80 da Lei ProcedimentaL 

A Mesa compõem-se do Presidente, de dois Vice-Presidentes, de quatro  Secretários e agora, 
como inovação do novo texto regimental, também de dois suplentes, disciplinando-se sua organiza-
ção, competência e funcionamento pelas disposições que integram o Título IV desse diploma. 

Neste contexto, a Presidência é o órgão representativo da Assembléia e responsável pela dire-
ção dos trabalhos institucionais e por sua ordem (art. 82 e seguintes), sendo de se destacar, também, a 
figura do 1 2-Secretário, especialmente pela competência que tem de inspecionar os trabalhos da Se-
cretaria da Assembléia e fiscalizar-lhe as despesas (a rt. 87 e seguintes). 

3.4. Processo Legislativo 

O processo legislativo, que compreende a tramitação das proposições sujeitas à apreciação da 
Assembléia, desenvolve-se basicamente em dois grandes momentos: o do exa me  detalhado da maté-
ria, pelas comissões especificamente competentes para a análise de seus aspectos técnicos, e o de sua 
discussão e votação pelo Plenário. 

O processo ordinário, ou seja, aquele a cujos trâmites se submete a proposição por excelência, 
que é o projeto de lei, compõe-se de 1 2  e de 22  turnos (art. 181). Em cada um desses turnos, a maté-
ria, primeiramente, passa pelo crivo das comisssões para, em seguida, ser apreciada pelo Plenário, 
podendo ser proposto o aperfeiçoamento de seu conteúdo, tanto na primeira destas fases, por via de 
emendas de iniciativa das próprias comissões, como no decurso da discussão, em fase de Plenário, 
por emendas dos Deputados. 

Aqui é interessante notar que, no bojo das numerosas modificações introduzidas no processo 
tradicional pelo novo Regimento, com o obje tivo de aperfeiçoá-lo, uma se destaca, pela profundidade 
de seu alcance. Trata-se da competência que as comissões permanentes passaram a ter, por força da 
disposição constante do art. 104, e em virtude da qual se transfe re  para elas a competência, original-
m —   do  Plenário, de decidir em caráter conclusivo sobre as p roposições que esse dispositivo especi-
fica 

Nesses casos, aplicam-se à tramitação dos projetos as mesmas normas disciplinadoras dos pro-
cedimentos sobre  os quais a decisão final é do Plenário, daí resultando o caráter de decisão da As-
sembléia, atribuído pelo texto regimental à votação da comissão, se, transco rrido o prazo do art. 105, 
não ocorrer a apresentação de requerimento de devolução do exame da matéria ao órgão maior. 

De qualquer modo, por mais profunda que tenha sido essa inovação, não se deve perder de 
vista a circunstância de que o legislador assim procedeu apenas para retirar do Plenário o exame da-
quelas questões, por sua natureza, menos complexas, se bem que não necessariamente menos impor-
tantes, com vistas à consecução de uma via mais ágil e eficiente de se promover o andamento dos tra-
balhos do Poder. E, se assim o fez, fê-lo prevalecendo-se do permissivo constitucional do art. 60, á 
22, inciso I, da. Constituição do Estado. 
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3.5. Colégios de Lideres 

Pode-se afirmar que a figura do Líder de Bancada é tão an tiga quanto a própria instituição do 
Poder Legislativo. E os acordos de Lideranças constituem procedimento, de há muito, consagrado nas 
praxes parlamentares. Por esses acordos, as Lideranças manifestam expressamente ao P residente da 
Assembléia, por exemplo, sua concordância quanto a que determinado ato não previsto no Regimento 
Interno seja pra ticado por S. Exa., no exercício de suas funções de ordenador do processo legislativo 
ou, mesmo, no de fiscal da ordem dos trabalhos da  Casa.  

Tratando-se, na Assembléia mineira, de criação das praxes parlamenta res antes que do direito 
legislado, a Presidência cuidou sempre de estabelecer limites e condições para o atendimento ou a 
homologação de tais acordos, exigindo as assinaturas da tota lidade dos Líderes da Casa sempre que o 
ato daí decorrente imp licasse a alteração ou inobservância de algum rito regimental e jamais o admi-
tindo quando resultasse na ruptura de algum princípio regimental ou, principalmente; no descumpri-
mento de alguma essencialidade processual ditada pela Lei Maior. 

A figura do Líder, portanto, é instituto regimental antigo e os acordos de Lideranças já impli-
cavam a identificação da existência, de fato, do colegiado de Líderes, item consagrado, de longa data, 
nas praxes parlamentares. 

A institucionalização, porém, do Colégio de Lideres somente se materializou no texto regi-
mental pela disposição do art. 74 da já citada Resolução n2  5.065, de maio do corrente ano. Trata-se, 
portanto, de mais uma inovação, por via da qual o atual Regimento revela sua condição de instru-
mento jurídico eficaz para o disciplinamento dos trabalhos do Poder. 
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I 	4. NOÇÕES ELEMENTARES E PRÁTICAS SOBRE AS INCOMPATIBILIDADES E  
IMUNIDADES PARLAMENTARES  

F 
Júlio César dos Santos Esteves  

1 

As incompatibilidades parlamentares, tecnicamente também conhecidas como impedimentos, 
constituem-se vedações constitucionais especificamente dirigidas aos detentores de mandatos ele tivos, 
que os impedem de exercer determinadas atividades ou pra ticar certos atos enquanto no desempenho 

r 	do mandato.  
' 	Visam as incompatibilidades, como obse rvam unanimemente os tratadistas, a preservar — ao lado 

das imunidades parlamentares — a integridade e a independência do Poder Legislativo. São, pois, co-
mo assinala Pontes de Miranda, mandamentos de inspiração moral. 

Previstas no art. 54 da Constituição da República, as incompatibilidades são endereçadas aos 
r 	congressistas — deputados federais e senadores. 

Quis todavia o constituinte federal que às mesmas proibições estivessem sujeitos os deputados 
às Assembléias Legislativas, prevendo, assim, no art. 39 da Lei Fundamental, sua aplicabilidade 
àqueles parlamentares. 

Convém, pois, que se transcreva o mencionado art. 54, que é, por si, elucidativo das práticas  
vedadas.  Observe-se,  nesse ponto, que as mesmas p roibições, agora expressamente dirigidas ao De-
putado estadual, estão elencadas no art. 57 da Constituição do Estado. 

Eis a dicção do art. 54 da Cons tituição Federal: 
"Art. 54 — Os Deputados e Senado res não poderão: 
I — desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, emp resa pública, 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissf-
veis ad nutam, nas entidades constantes da alínea anterior; 

II — desde a posse:  
It 	a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de 

contrato com pessoa jurídica de di reito público, ou nela exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissfveis ad nutom, nas entidades referidas no inci- 

4, 	sola; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere  o inciso I, a; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo." 
A infração de qualquer das vedações do a rt. 54 sujeitará o parlamentar à perda do mandato, co-

r 	mo dispõe o art. 55 da Constituição Federal. 
1 	Tem-se claramente definida, no dispositivo transcrito, a divisão dos impedimentos em dois gru- 
1 pos distintos: aquele que contém atos ou atividades dos quais o parlamentar fica obrigado a se abster 

a partir da expedição do diploma, e um outro que encerra as proibições a serem observadas desde a  
posse.  

~ 

9 
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Outras classificações, tendo em vista a natu reza das proibições, são concebidas pelos doutrina-
dores. Entre elas, a fornecida por José Afonso da Silva em seu "Curso de Direito Constitucional Po-
sitivo", que assim denomina e agrupa as incompatibilidades: 

a) funcionais: aquelas do art. 54, I, "b", e II, "b" 
b) negociais: as previstas no art. 54, I, "a" 
c) políticas: aquelas do art. 54, 	"d" 
d) profissionais: contidas no art. 54, II , "a" e "c". 
Quanto às incompatibilidades funcionais, impõe-se que se esclareça o sen tido da demissibilida-

de ad amam 

Passível desse tipo de demissão é o agente cuja permanência no cargo, função ou emp rego não 
se constitui em direito subjetivo, estando, ao revés, condicionada à vontade da autoridade em cuja 
competência se insere  a nomeação. 

É de se mencionar que, embora dotados dessa característica, os cargos de Ministro  de Estado e 
de Secretário de Estado, Distrito Federal, Territórios e Prefeituras de Capital poderão ser ocupados 
pelo Deputado. A ressalva está contida no art. 56 da Lei Maior, reprisada no art. 59 da Constituição 
do Estado, e inclui ainda a possib ilidade de exercício de chefia de missão diplomática temporária. 
Nesses casos, não se exporá, obviamente, o parlamentar à sanção de perda do mandato. Deverá , 
contudo, ser substituído pelo suplente no período em que exercer a função administra tiva. 

Impede a Constituição que o parlamentar seja titular de mais de um cargo ou mandato público 
eletivo. Relativamente à incompatibilidade classificada como política, é necessário identificar a  alto-
ração havida em relação à Constituição anterior. E que, precedentemente, se proibia que o congres-
sista exercesse mais de um cargo ou mandato eletivo, o que permitiu a interpretação de ser possível 
que o parlamentar fosse também detentor de cargos de Vice-Governador ou Vice-Prefeito, ao enten-
dimento de que, nectes.casos, não se verificaria necessariamente o exercício do cargo. Pela nova sis-
temática, a vedação atinge a titularidade de mais de um cargo ou mandato público conquistado pelo 
voto popular, o que equivale a incluir os referidos cargos na proibição, já que não cabe  qualquer dú-
vida de que o vice seja titular de mandato. 

Registre-se ainda a posição de Pontes de Miranda, segundo a qual a posse em um segundo cargo 
eletivo, sem que se verifique previamente a renúncia do primeiro, desafiará a imposição da sanção de 
perda de ambos os cargos. 

E, inegavelmente, de excessivo rigor o pensamento do Mestre. A extinção de uma mandato  po-

pular,  como assinala Adilson de Abreu Dallarim, é medida de extrema gravidade num sistema demo-
critico. Entende esse autor — adotando posição a nosso jufzo mais consentânea com a realidade — que 
a assunção de um segundo mandato externa a opção do eleito no sen tido de renunciar ao primeiro, 
afastando, pois, a cominação da perda de ambos. (cf. "Ve reador Eleito  Vice-Prefeito",  in Revista 

de DDireito_Páblico,_vol. 49150, p. 176.) 
Ao prever no‘art: '54 ,  as situações de incompatibilidades parlamentares, o constituinte não esgo-

tou o assunto. Encontrar-se-á no a rt. 38 da Constituição Federal, não obstante a diferença de trata-
mento, outra previsão de incompatibilidade. O dispositivo, em seu inciso I, estabelece  que o servi-
dor público investido em mandato ele tivo federal, estadual ou distrital ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função. 

z 
0 
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Tem-se aqui não mais o parlamentar, mas o servidor público como ponto de partida ou de refe-
rência para a definição do impedimento. O resultado prático, no entanto, é o mesmo, posto que o co-
mando constitucional, em última análise, contempla a situação em que o p arlamentar não poderá in-
correr durante o exercício do mandato. 

Assim, uma vez em exercício do mandato eletivo, deverá o parlamentar necessa riamente ser 
afastado do cargo, emprego ou função que enventualmente ocupe, devendo-se, a teor do inciso IV do 
mencionado art. 38, computar-se o tempo de afastamento para todos os efeitos legais próprios do re-
gime do servidor público, exceto p romoção por merecimento. 

Tem sido da tradição cons titucional  brasileira a previsão de gar antias especiais aos parlamenta-
res; garantias, que como salien ta  Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "são dadas aos parlamenta res em 
prol do  Legislativo"  ("Comentários à Constituição Bras ileira - Emenda Constitucional n° 1, de 
17/10/69, 1 2  vol., Saraiva, 1972, p. 214). 

O exame do tema percor re  comumente o caminho que conduz, num primeiro  momento, à cons-
tatação de certa controvérsia sobre  a natureza das imunidades. Encontram-se, de um lado, aqueles 
que, esteados no princípio da igualdade, consideram as imunidades como privilégios inadmissíveis 
e incompatíveis com o regime republicano. Em outro  flanco, os que não admitem a identificação das 
imunidades como privilégio ou distinção pesso al, considerando-as, antes, como condição indispensá-
vel à proteção do Poder Legislativo e à existência do sistema representativo. 

Não será difícil perceber que razão assiste à segunda e majoritária corrente. 
É inegável que as imunidades, longe de se constituírem privilégios pessoais, têm um sentido 

muito maior e mais relevante, posto que intimamente relacionadas com o livre  exercício da represen-
tação popular. As imunidades não se situam, como oberva o eminente professor Raul Machado Horta, 
na órbita dos direitos subjetivos. Não se tratando de privilégios e decorrentes que são de uma situa-
ção objetiva, encontram-se - assevera o referido autor - no domínio do "juz commune" (cf. "Imuni-
dades Parlamentares", in Revista  de Informação Legislativa, jul/dez, 1967). 

Tal  situação objetiva consiste em  que a representação popular  deve estar  necessariamente livre  
de peias, desembaraçada de restrições que possam comprometer sua independência e, conseqüente-
mente, a própria soberania popular. 

Fica claro, pois, que as imunidades não configuram mero favor ou privilégio individual, senão 
atributo do Poder Legislativo desse como um todo, e não individu almente do Parlamentar. Pertencem 
originariamente não ao indivíduo, representante do Povo, mas sim ao Poder que integra. A propósito, 
assinalou o então Senador Paulo Brossard: "Ninguém ignora que a imunidade é p rerrogativa conferi-
da à Câmara e reflexamente a seus membros". 

As imunidades encontram sua disciplina no art. 53 da Constituição do Estado, que reza 
"Art. 53 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opines, palavras e votos. 
§ 1 2  - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser p re- 

sos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de 
sua Casa. 

§ 22  - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição 
enquanto durar o mandato. 

§ 3° - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e 
quatro  horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus memb ros, resolva so- 
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breu prisão e autorize, ou não, a formação de  culpa.  
§ 42  — Os Deputados e Senado res serão subme tidos a julgamento perante o Supremo T ribunal 

Federal. 
§ 59  — Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre  informações recebi-

das ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre  as pessoas que lhes confiaram ou de-
les receberam informações. 

§ 62  — A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senado res, embora militares e ainda 
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

§ 72  — As imunidades de Deputados ou Senadores substituirão durante o estado de sítio, só po-
dendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de 
atos, praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida." 

Como já mencionado, as imunidades parlamentares previstas no citado artigo como prerrogativa 
do Congresso constituem principio constitucional expressamente estendido aos Deputados estaduais, 
pelo comando do art. 27 do Estatuto Fundamental. 

Estampa a Constituição do Estado, pois, em seu a rt . 56, relativamente ao Deputado estadual, as 
mesmas regras sobre  imunidade da matriz federal. 

Identifica-se, desde logo, no tratamento constitucional a possibilidade de classificação das imu-
nidades em duas espécies distintas. 

A primeira espécie é a que se contém no "caput" do retrotranscrito art. 53. Trata-se da imuni-
dade material, ou ainda, como preferem alguns, da inviolab ilidade, pela qual se exclui a qualificação 
criminal quanto às opiniões, palavras e votos dos parlamenta res. 

A exclusão da criminalidade nestes casos consiste, nas palavras de José Afonso da Silva, em 
que "o fato típico deixa de constituir crime, porque . a norma constitucional afasta, para a hipótese, 
a incidência da norma penal (ob. cit., p. 460). 

A Constituição de 5 de outubro de I988 inovou ao dispor sobre a regra da inviolab ilidade par-
lamentar de forma a tomá-la mais ampla. 

A maior amplitude do princípio decor re  primeiramente de que a inviolab ilidade no mais se li-
mita, como na Cons tituição anterior, às opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do manda-
to. Consagra a Constituição a inviolabi lidade como prerrogativa dos membros do Legislativo, inde- 
pendentemente de que estejam ou não-no exercício da função. 

Ao lado disso, não se inseriu na Constituição de 1988 a ressalva con tida no art. 32 da Emenda 
Constitucional n2  1/69, o que equivale a dizer que não mais se tem como excepcionada da inviolabi-
lidade a hipótese de crime contra a  honra.  

Como conseqüência, tem-se que Congressistas e Deputados estaduais são absolu tamente imunes 
quanto à expressão de pensamento. É o que assinalou o Desembargador F reitas Barbosa, do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, em despacho publicado no "Diário do Judiciário" de 8.10.88, logo 
após a promulgação da nova Constituição: "A Constituição vigente acolheu 'o principio da imunidade 
parlamentar absoluta  em tema de manifestação de opinião". 

Pela prática de outros crimes não poderão os parlamentares ser presos, salvo em flagrante de 
crime inafrançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa, como determi-
nam os arts. 53, § 1 2 , e 56, § 1 9 , respectivamente, das atuais Cons tituições da República edo Estado. 

Cuida-se aqui da imunidade propriamente dita, aquela que toma improcessável o Deputado, 

z z 
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sendo, pois, na lição de Raul Machado Horta, de relevo p rocessual. 
É esta a imunidade que se denomina formal e de que decor re  a improcessabilidade do parla-

mentar, salvo se concedida pela Casa de que seja memb ro  licença para este fim, o que o tomará su-
jeito às regras do direito  comum.  

No caso do Depu tado estadual, cujo foro  de julgamento é o Tribunal de Justiça do Estado  (ar t.  
56, § 42, da Constituição Estadual), a licença será solicitada por aquela Corte,que s6 receberá a de-
núncia, caso da deliberação da Assembléia Legislativa resulte a concessão daquela.  

A deliberação da Casa Legislativa envolverá o exame de todas as regras da acusação e se volta-
rá principalmente para o aspecto da sinceridade do pedido. A apreciação será, port anto, livre e ampla, 
devendo os membros do Poder estar  atentos aos propósitos da solici tação. Como ensina o Prof. Raul 
Machado Horta, cabe-lhes "indagar, desde logo, se os processos que motivaram o pedido de licença 
para processar não passam de processos simulados, inspirados nos sentimentos de rancor pessoal ou 
de paixão política para atingir a independência do parlamentar. Se não fo rem idoneamente encontra-
das essas causas impeditivas, a licença deve ser concedida" (ob. cit., p. 51). 

Nada impede — ao contrário, é aconselhável — que a matéria seja examinada sob todos os ângu-
los que incluem, como afirmou o Senador Argemiro Figueiredo, "os aspectos moral, social e po liti-
co" além do "mérito da denúncia" à vis ta  dos elementos que a instruem" ("Imunidades Parlamenta-
res, in Revista  de Informação Legislativa— junho/1965, p. 15). 

Convém que se registre  ter a Assembléia de Minas denegado recentemente a concessão de li-
cença para processar  Deputado, solicitada pelo Tribunal de Jus tiça, por entender que se tratava de hi-
pótese de imunidade material ou absoluta , que, exatamente por ser constitucionalmente prevista como 
absoluta, de cuja disponibilidade não cabe à Assembléia sequer cogitar. 

Não concedida a licença, estará suspensa a prescrição de delito, enquanto durar o mandato, o  
que significa que o Deputado poderá ser chamado ao processo, de acordo com as regras comuns, após 
a expiração do mandato. 

A imunidade envolve ainda a vedação de que o parlamentar, salvo em flagrante de crime ina-
fiançável, seja preso desde a expedição do diploma até o final do mandato. 

Verificada a prisão do parlamentar pela ocorrência da única hipótese em que isto se mostra pos-
sível, qual seja a de flagrante de crime inafiançável, caberá também ao Parlamento resolver sobre  a 
prisão e autorizar  ou não a formação de culpa, ou a instrução criminal. 

A disciplina constitucional das imunidades tem como novidade inserida no novo Diploma a p re-
visao de que o parlamentar não está obrigado a testemunh ar  sobre  informações recebidas ou prestadas 
em função do exercício do mandato, nem sob re  as pessoas que lhe confiaram ou dele receberam in-
formação (arts. 53, § 5 2, da Constituição Federal e 56, § 52 , da Constituição Estadual). 

Trata-se de uma limitação do dever de testemunhar, que no entanto subsiste para o parlamentar 
quando não se trate de testemunho relacionado com o exercício do mandato, nas hipóteses constitu-
cionais mencionadas, ou quando, ainda que seja esta a hipótese, opte o representante popular  por 
testemunhar, deixando de fazer uso de sua prerrogativa. 

Em qualquer caso, o Senador, o Deputado Federal e o Deputado estadual, bem assim outras 
autoridades, nos termos dos arts. 221 do Código de Processo Penal e 411 do Código de Processo Ci-
vil , não serão intimados como qualquer testemunha. Sua inquisição far-se-á mediante prévio ajuste 
com o Juiz acerca do dia, local e hora, procedimento esse que tem sido tradição no Legislativo minei- 
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to e que denota cortesia de seus membros e para com o Poder Judiciário. 
Diga-se, sinteticamente, à guisa de conclusão, após o breve exame dos institutos das imunidades 

e das incompatibilidades parlamentares, que ambos se fundam no principio da liberdade e indepen- 
déncia de funcionamento do Poder Legislativo. 
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5. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BÁSICOS DO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO 
ESTADUAL— DELINEAMENTO GERAL 

Menelick de Carvalho Netto 

O',hegimento Interno da Assembléia Legisla tiva do Estado de Minas Gerais, contido na Reso-
lução n2.5.065, de 31 de maio de 1990, desenvolve as normas da Consumição do Estado atinentes ao 
procedimento legislativo. Tais normas configuram vetores que nortearam a sua elaboração e que c o-
mandam a interpretação do seu texto para aplicação na prática parlamentar cotidiana Contudo, não 
são estes os únicos dispositivos constitucionais que exercem tal função. Para bem compreendermos o 
espírito do Regimento e a dimensão da renovação ocorrida no procedimento legislativo estadual, é 
necessário que busquemos examinar, ainda que rapidamente, as normas básicas distin tivas do regime 
politico acolhido na sistemática constitucional inaugurada em 1988. 

Como ressalta Galeotti, a nossa matéria específica pertence à Cons tituição em sua essência, 
porque, precisamente por compreender a lei e o procedimento p revisto para a sua formação, a fórmula 
política, os princípios institucionais ou de regime nela encontram reflexos imediatos e p rofundos. 
Atualmente, a generalidade da dou trina reconhece dois pontos extremos de uma escala em que é pos-
sível localizar os regimes políticos institucionalizados, enquanto termos dicotômicos. A autocracia ou 
monocracia, em uma extremidade da escala, e a democracia, na outra. Os regimes monocráticos são 
estruturados com base principalmente na afirmação da soberania do governante, no "princípio do 
chefe" (Das Fübrung), consoante a crença em um comando político ideologicamente monolítico e be-
ligerante. Os democráticos, também em diferentes graus, afirmaram o princípio oposto, o da soberania 
popular . 

A Carta autocrática, com a redação dada pela Emenda n 9  1, de 1969, apesar de retoricamente 
afirmar, no §1 2  do art. 1 2 , que naquela ordem todo poder emanaria do povo e que em seu nome se ria 
exercido, conforme revela  unia  análise ainda que superficial das normas materialmente constitucio-
nais, termina por configurar um regime político monocrático, ao promover a centralização do poder 
na União e a sua concentração no Execu tivo em todos os níveis da federação, meramente nominal, 
que consagra. A estruturação do regime anterior dá curso à ideologia da Segurança Nacional, que re-
quer o esvaziamento do Poder Legislativo em face da redefinição do conceito de representação polfti-
ca que opera. Se a representação política é ainda uma questão de consentimento nessa ideologia, 
cumpre  ressaltar que esse consentimento é criado pela própria liderança, pois, como ensina Hanna 
Pitkin, para a concepção autocrática, o povo é ingênuo e imatu ro , não pode ser sujeito de coisa algu-
ma, mas apenas sofrer o impacto de um líder e responder emocionalmente à sua liderança. Como  con-
seqüência, tem-se a visão da representação política não como uma atividade, mas como um estado de 
coisas. A representação não será um atuar por outros, um agir de acordo com os interesses de outro, 
mas, pura e simplesmente, por definição, será uma questão de fé, de crença emocional: o líder polí ti-
co representa o povo enquanto é aceito como tal por ele. Quando uma tal classe de representação 
simbólica chega a projetar-se sobre a vida política, o representante apresentará apenas conexões arbi-
trárias, convencionais ou ocultas com os representados. Representará o povo, afirma Hanna Pitkin, 
como quem representa uma abstração como a Nação. A atividade que esse líder deverá desenvolver 
de forma absolutamente prevalente não será a de atu ar  por outros, mas a de fazer com que o povo 
acredite no símbolo e o aceite como o seu representante simbólico. Nesse caso, um Monarca ou um 
Ditador podem ser líderes mais eficientes e dramáticos do que um representante eleito. Um líder desse 
estilo fomenta, em seus seguidores, a fidelidade emocional e a identificação, mediante a manipulação 
dos mesmos elementos irracionais e afe tivos que as bandeiras, os hinos, as bandas, as  paradas  milita- 
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res e a seleção nacional de futebol são capazes de despertar. É claro que, desse ponto de vista, a re-
presentação política pouco ou nada tem a ver com o reflexo exato da vontade popular, ou com a pr o-
mulgação de leis desejadas pelo povo. 

O procedimento legislativo autocrático, portanto, além de, na esfera federal, transfe rir direta-
mente para o domínio do Executivo, mediante decreto-lei, a competência para legislar sobre  matérias 
essencialmente relevantes, apresenta alto índice de automatismo graças ao acolhimento do instituto do 
decurso de prazo. Apenas permitirá a homologação das decisões autocraticamente concentradas no 
'ambito do Legislativo. Dessa forma é que podemos compreender o efetivo significado do princípio 
basilar do regime afirmado no §1 2  do art. 1 2  da Carta de 1969, para além do seu significado mera-
mente retórico: "Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido". Na rea lidade, o que emana 
do povo não é diretamente o poder mas apenas a sua legitimação tardia e a poste riori. A legitimidade 
do regime descansava unicamente no fato mesmo do exe rcício do poder, na faticidade de sua existên-
cia. A elevação da mera submissão popular à categoria de princípio basilar do regime é, na realidade, 
apenas uma forma velada de afirmar o "princípio do chefe". 

O inegável fracasso do modelo autoritário, a liado à crescente crise de legitimidade do regime, 
para não se mencionarem os fatores externos, conduziu a uma c rescente organização da sociedade ci-
vil, que, não apenas forçou a transição para o regime democrático, mas, sobretudo, emprestou ao pro-
cesso nacional constituinte legitimidade jamais alcançada em nossa história constitucional, em razão 
da participação ativa e direta do cidadão, muito embora a Assembléia não fosse  exclusiva.  Ora, forma 
e conteúdo, processo e produção, necessariamente, se interpenetram e se autodeterminam. Assim, em 
virtude do próprio processo adotado, seria inviável o retorno a uma concepção de Constituição típica 
do Estado Liberal ou de um Estado Intervencionista, como aquele monocrático, os quais pressupu-
nham uma rígida separação entre o Estado e a sociedade. Constituições que configuravam semp re  do-
cumentos exclusivamente estatais dedicados à garantia do status quo, fosse através da consagração da 
pura e simples repressão, como no caso do Estado-polícia liberal, fosse mediante o recurso à repres-
são aliada à ação do Estado, como demiurgo, colocado acima da sociedade. Em ambos os casos, sub-
traía-se a dimensão pluralism e democrática à Constituição, inviabilizando a liv re  organização da so-
ciedade civil  e o desenvolvimento social.  A norma constitucional não mais se ap resenta  como mero  
instituto de proteção das relações sociais efe tivamente existentes. Antes deve ser compreendida como 
documento basilar de uma sociedade em permanente evolução, que estabelece o norte das mudanças e 
conformações do sistema politico, das relações sociais e da ordem jurídica. A Constituição não diz 
respeito apenas ao Estado ou ao sistema politico,  antes inclui a própria sociedade, visto que se apre-
senta como um novo projeto de iden tidade de uma ordem político-social. E, portanto, estatuto jurídico 
do Estado e da Sociedade, que se erige como ordem fundamental — normas e garantias, por um lado; 
programa de ação, direção e tarefa, por outro. É estatuto que identifica uma ordem político-social e o 
seu processo de realização. A Constituição, enquanto lei fundamental de um Estado republicano, de-
mocrático e pluralista, há que refletir a interdependência do Estado em relação à sociedade, sendo, 
simultaneamente, Constituição es tatal e social. A norma constitucional passa a consagrar vinculati-
vamente, a um só tempo, a ordem objetivada e o programa de ações para a sua atualização. O modelo 
social subjacente ao complexo normativo deve tornar-se, assim, constitucionalmente transparente. 

É a própria idéia de Cons tituição que resulta  substancialmente alterada, e, com ela, a do Esta-
do. Rejeita-se a concepção de um Estado Liberal enquanto essência ine rte ou repousante de uma so-
ciedade estratificada que se quer estática. Rejei ta-se, por outro  lado, a sua sucedânea histórica: a 
idéia de um Estado intervencionista, como instância demiúrgica acima da sociedade, tomado como 
Leviatã controlador da ordem econômica e pai poderoso, conformador de uma sociedade inerte. Com  
efeito, o Estado, resultante de uma Constituição desse novo tipo, deve encontrar a sua conformação 
na norma constitucional em harmonia com o processo dinâmico, no qual, sob a pressão de antagonis-
mos e em permanente devir, busca obter unidade puramente tendencial de ação e de efeitos politicos. 
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O compromisso de uma Cons tituição democrática, porquanto tentativa de articulação das distintas 
concepções de mundo existentes na sociedade, sem permitir que sua articulação constitua, na totali-
dade, síntese dialética, deve ser o de uma dimensão plurilateral, ap ta  nonnativamente a conviver com 
as vicissitudes inerentes à política democrática. E é ao conform ar  a ordem existente à sua necessidade 
de alteração, sem casuísmos, que a Constituição se revela também prospec tiva, vinculando Estado e 
sociedade ao processo explícito de sua transformação. 

Assim, a Constituição ins titucionaliza o Estado Democrático de Direito, proclamando clara-
mente o princípio democrático e participativo no parágrafo único do art. 1 2  da Constituição da Repú-
blica como fundamento do regime político escolhido. O procedimento legislativo passa a inst umen-
tali7at agora o processo democrático, participativo e pluralista de obtenção do consenso traduzido na 
lei formal. 

Em relação ao procedimento legislativo dos entes federados, devemos notar, de início, que o 
procedimento legislativo como um todo deixou de ser norma de preordenação da Cons tituição da  Re-
pública, de  acolhimento obrigatório. A Emenda Cons titucional n2  1, de 1969, incluía entre outros 
"princípios" a serem observados pelos Estàdos federados, quando de sua auto-organização, o con-
junto das normas por ela estabelecidas pertinentes ao processo legisla tivo (art. 13, III), à exceção das 
relativas à lei delegada e ao decreto-lei. Instituições cuja adoção pelos Es tados era facultada, no que 
se ref  at  ao primeiro, e vedada, no que toca ao segundo, consoante o parágrafo único do a rt. 200. 

A Constituição da República de 1988, rompendo com a feição meramente nominal que marca-
va o federalismo da Carta do período autoritário, restabeleceu a obrigatoriedade de os Estados fede-
rados observarem efetivamente princípios basilares e estruturais, como os da organização republicana, 
representativa e democrática do poder político e a sua desconcentração em funções específicas cujo 
livre  exercício deve ser assegurado ao respectivo titular; os direitos da pessoa; a autonomia municipal 
e a prestação de contas da Administração Pública. Na realidade, a Carta  do período autoritário eleva-
ra matérias inteiras à categoria de normas de preordenação — normas de acolhimento obrigatório por 
parte do ente Federado —'reduzindo-lhe sobremaneira o campo autonômico específico, como no caso, 
o Procedimento Legislativo. 

Contudo, tal constatação não pode conduzir ao entendimento de que, no que se refere  à maté-
ria, não haja normas específicas de p reordenação destinadas ao Estado federado ou ao Município, 
nem tampouco ao de que não existam princípios implícitos ao tratamento de que foi objeto a matéria 
na Constituição da República, os quais se impõem à observância tanto do Constituinte estadual, 
quanto do Vereador, na tarefa de elaboração da Lei Orgânica do Município. O mais cl aro e cristalino 
desses princípios é o da impossibilidade de se instituir diploma legal permanente que não tenha sido 
objeto de discussão e votação do Parlamento. Princípio que veda a conseqüência da aprovação aut o-
mática de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Execu tivo ou a manutenção de veto, por simples 
decurso de prazo. 

Este princípio é decorrência do resgate das prerrogativas do Poder Legislativo como pauta  mí-
nima para consolidação do regime democrático. A Cons tituição da República, portanto, não mais 
permite aos entes federados a adoção de institutos que possam vir a caracterizar o Procedimento L e-
gislativo como autoritário. Contudo, é de se ressaltar que o princípio em análise em nada conflita com 
a adoção de mecanismos destinados a emp restar uma maior celeridade aos trabalhos parlamentares, 
desde que não importem em cassação das prerrogativas ine rentes à função legislativa. 

Dessa maneira procedeu a Constituição da República, secundada pela do Es tado de Minas  Ge-
rais,  assegurando ao Chefe do Executivo o poder de solicitar regime de urgência para a apreciação de 
projetos de sua iniciativa com a conseqüência de que, transcorridos quarenta  e cinco dias sem que 
haja manifestação do Legislativo sobre  o projeto, será o mesmo incluído na ordem do dia, sobrestan-
do-se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se proceda à sua votação (§§ l° e 22  do art. 
64 da Constituição da República e art 69 da Constituição do Estado). 
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Outra inovação importante da Constituição da República,o que se refere  à,agilização dos 
trabalhos parlamentares, também acolhida na Cons tituição do Estado é a possibilidade de o Re¢i-
mento Interno desconcentrar  a atiyidade legisla tiva, atribuindo poder deliberativo sobre  projetos de 
lei específicos às Comissões Permanentes ou Temporárias da Casa. 

Aprimorou-se, no caso, segundo o modelo italiano, o procedimento ante rior que exigia delega-
ção a Comissão Especial. Hoje a desconcentração legisla tiva no interior do Parlamento poderá verifi-
car-se, portanto, sem aquele caráter de absoluta excepcionalidade que reveste  a  lei delegada, estando 
autorizado o Regimeritó Interno a prever como regra o poder deliberativo de Comissões, para projetos 
e matérias que especificar. E, desse modo, procedeu o Regimento Interno da Assembléia Legislativa 
ao elencar no seu art. 104 matérias de menor complexidade e menos polêmicas sujeitas à de liberação 
das Comissões. 

O Constituinte, novamente inspirado no modelo italiano, não de ixou de prever a possibilidade 
de remessa da matéria ao Plenário para deliberação, desde que haja requerimento de um décimo dos 
membros da Casa Legislativa (inciso I do § 22  do art. 58' da Constituição da Repúb lica; inciso I do § 
22  do art. 60 da Constituição do Estado e art. 105 do Regimento Interno). 

O princípio que veda a instituição de lei sem prévia discussão e aprovação do Legisla tivo tam-
pouco conflita com a atribuição de inicia tiva privativa ao Chefe do Executivo para determinadas ma-
térias, preservando-lhe papel de destaque no que se refere  àquelas mais di retamente vinculadas à ad-
ministração da coisa pública. No que toca ao poder de oferecimento de emendas a projetos de inicia-
tiva exclusiva do. Chefe do Executivo, a Constituição do Estado, contudo, ampliou o dispositivo cor-
relato da Cons tituição da República, facultando a apresentação de emendas se indicada a fonte de re-
ceita e comprovada a sua disponibilidade, também segundo o parâmetro do processo legislativo ita-
liano (art. 68, I da Conntituição do Estado). 

Analisado o princípio basilar que informa o Procedimento Legislativo na nova sistemática 
constitucional e os seus efeitos, resta-nos, ainda a título preliminar, o exame da norma que prevê a 
iniciativa popular  dás leis e a possibilidade de realização de audiências públicas (hearings)temáticas é 
regionais no procedimento legislativo estadual. Institutos da democracia semidireta, facultam a parti-
cipação popular  direta no processo de tomada de decisões, qualificando tendencialmente a democra-
cia participativa constitucionalmente acolhida (arts.60, II  e III ,e 67 da Constituição do Estado e arts. 
101, V e VI, 151 a 154 e 192 do Regimento Interno). A atribuição de inicia tiva de projetos de lei ao 
povo objetiva assegurar canal de participação aos grupos minoritários que não tem representação ex-
pressiva no parlamento e encontra precedente na história cons titucional do Estado (art. 19, "d", da 
Constituição de 1935 e art. 27, IV, da Constituição de 1947). 

No que se refere ao processo de elaboração de emendas à Cons tituição, o texto magno estadual 
introduziu importante inovação que, ao nosso ver, seria de todo proveito também para o processo de 
elaboração de emendas à lei orgânica, qualificado pela exigencia do elevado quorum de 2/3 dos 
membros da Camara para a sua aprovação. Trata-se da norma consubstanciada no § 1 2  do art. 64, que 
objetiva evitar interpretações autoritárias com assento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
contemporânea da vigência da Ca rta de 1967/69. Segundo o entendimento da Corte Suprema, a pro-
posta de emenda constitucional deveria se ater às normas de iniciativa previstas para a legislação in-
fraconstitucional, amesquinhando o Poder constituinte de revisão ao desconhe cer o seu procedimento 
qualificado e específico. É de se ressaltar  ainda que o pretenso argumento que alicerçava tal alvitre já 
não mais subsiste, vez que o pro cedimento legislativo previsto na Cons tituição da República despo- 
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jou-se do caráter de norma de preordenação de forma global. 

r Apenas impõem-se à observação do Constituinte estadual e do Vereador, na elaboração da Lei 
F Orgânica, os princípios basilares decorrentes do papel reservado ao Legislativo na democracia repre-

sentativa e as normas específicas de preordenação diretamente dirigidas aos Estados federados ou aos 
Municípios. Não há mais, portanto, razão alguma que autorize a classificação das normas de iniciati-
va pnvativa como cláusulas pétreas, intocáveis, pois, hoje, podem ser as mesmas objeto de revisão 
constitucional.  

No que se refere  à legislação complementar e ordinária, inovou o Constituinte estadual ao ex- 
r plicitar no § 22  do art. 70 regra pacífica no âmbito da doutrina mais qualificada — de Carré de Mal-

berg a Sério Galleotti e Biscaretti de Ruffia — que chegou a ser consubstanciada na Súmula n2  5 do 
Supremo Tribunal Federal. Trata-se da regra de que a sanção supre  os vícios de iniciativa e emendas 
nas  proposições de lei que versem sobre  matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. E rn-  
bora consagrado em súmula, tal entendimento foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal, que a partir 
de 1972,simplesmente passou a ignorar o instituto constitucional da sanção, que integra a fase cons-
titutiva do procedimento de formação do ato complexo — lei — e que, ao ser aposta a determinada pr o-
posição legal, em virtude dos princípios da unicidade e da economia processuais, teria, necessaria-
mente,  o condão da sanar eventuais vícios decor rentes da ausência de participação do agente político 
que em momento ulterior concorda material e formalmente com o ato. O disposi tivo em análise  tem o 
objetivo de assegurar a validade dos pactos concertados no âmbito do parlamento, mediante a inter- r venção desenvolvida pela representação política, entre o chefe do Execu tivo e os grupos interessados  
na questão em pauta. Assim, é de vital importância o dispositivo, no sentido de se garantir ao Poder 

r— Legislativo o exercício de sua função de mediador social, de canal de solução democrática de um  

sem-número de questões através do debate e da construção do consenso, que, na medida em que en-
volva o consentimento do titular do Executivo na solução proposta , pode e deve ser respeitada pelo  
Judiciário. 

No âmbito estadual não se adotaram as chamadas medid as  provisórias por duas razões funda-
mentais. Inicialmente, reconheceu-se que o instituto na sua pureza o riginal vincula-se ao sistema de 
governo parlamentarista, tal como o decurso  de prazo e outros destinados a instrutcentalizar uma ação 
mais rápida e efetiva do Governo no sistema parlamentarista. Na realidade, o parlamentarismo pressu- 
põe a identidade do Gabinete e da maioria no parlamento e ap resenta  a característica intrínseca de 

i  uma divisão mais fluida e menos rígida e nítida entre as  funções legislativa e executiva. Ora, a pura e 
simples transposição destes institutos do processo legislativo adotados nesse sistema especifico de 
governo certamente acar reta  sério desequilíbrio na relação entre os dois poderes em um sistema presi-
dencialista de governo. Neste não há empenho de responsabilidade que possa colocar em risco a per-
manência no governo dos seus titulares em virtude de algum ato que possa vir a ser recusado pelo  
Legislativo. O equilíbrio no sistema p residencialista  há que ser alcançado através da distinção de fun-
ções, vez que prescinde dos mecanismos de equilíbrio próprios do sistema parlamentar, quais sejam: o 
empenho de responsabi lidade e a moção de desconfiança, por um lado, e a possibilidade de dissolu-
ção das Câmaras, por outro. E é nesse contexto, do sistema parlamentar de governo, que as  chamadas 
medidas provisórias são adotadas na Itália e na Espanha. 

A experiência da pura e simples transposição de tais mecanismos, hauridos da experiência 
constitucional parlamentarista européia, na ordem anterior conduziu ao esvaziamento completo do 
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Poder Legislativo, transformando-o em mero poder homologador das decisões concertadas no ambito 
do Executivo. Destarte, a experiência anterior recomenda cautela no que se refere  à adoção das cha-
madas medidas provisórias. 

No Brasil, derrotada a proposta de adoção do sistema parlamentarista, as referidas medidas fi-
caram reduzidas a mero  sucedâneo do decreto- lei, resquício do processo autoritário, cuja adoção só 
pode ser explicada pela necessidade de instrumentos capazes de gerar impacto sob re  a ordem econo- 
mica e financeira, revestidos de caráter surpresa, como meio de lidar com graves crises de natureza 
absolutamente excepcional. 

Mesmo na ordem anterior, ao Estado federado já era vedada a adogao do decreto-lei, por au-
sência de matéria de sua competência que exigisse premência e surpresa na atuação do Governo a 
justificar o seu acolhimen to . Assim, tendo em vista  que a matéria que poderia recomendar sua adoção 
permanece na alçada privativa da União, não há por que Estados e Municípios adotarem o referido 
instituto que, no sistema presidencial, pode gerar sérias crises e impasses, colocando risco as prer-
rogativas de função reconquistadas pelo Legislo ivo, que deve, cada vez mais, deixar de ser mero po-
der homologador para assumir o seu papel de principal canal da representação da von tade popular. 

Finalmente é de se relevar que, a exemplo da Constituição anterior do Estado, também a atual 
não adotou a figura do decreto legislativo. Decreto legislativo era denomiimção de toda a matéria le-
gislativa aprovada pelo Congresso, antes de receber a sanção ou o veto presidencial. Corresponderia, 
portanto, no nível estadual também ao que denominamos p roposição de lei, ou seja, o projeto de lei 
aprovado pela Assembléia mas ainda não sancionado. Na Cons tituição de 1946, por engano, o legis-
lador constituinte empregou a expressão "lei", no art. 71, para designar o ato mediante o qual se 
formalizaria o exercício das competências exclusivas do Congresso Nacional de efeitos exernos, 
elencados no art. 66 da Constituição. No mesmo artigo explicita-se que a suposta `lei" dispensa em 
seu procedimento a sanção presidencial, tendo como ato constitutivo exclusivamente a aprovação das 
Câmaras. Ora, resultava, assim, constitucionalmente desautorizado o emp rego do termo "resolução" 
para designar os atos de efeito externo de competência exclusiva do Cong resso Nacional, historica-
mente assente e consagrado. A solução da doutrina e do Regimento Inte rno do Congresso foi a de 
criar a categoria do decreto legislativo para designar tais atos. A distinção dos atos da competência 
exclusiva das Casas parlamentares com base unicamente nos efeitos inte rnos ou externos que possam 
produzir é não apenas difícil e fator complicador desnecessário, como ainda não pode encontrar res-
paldo doutrinário sólido. Daí porque, tradicionalmente, no Estado de Minas Gerais, a resolução é a 
forma constitucionalmente adequada para revestir os atos legislativos da competência exclusiva da 
Assembléia, tenham elas efei tos unicamente internos ou não. 

Uma vez ressaltadas as características mais marcantes do procedimen to  legislativo estadual, 
podemos concluir esse artigo introdutório e p reliminar, lembrando que a exigência de um adequado 
tratamento do procedimen to  de elaboração das leis em sen tido formal  decorre  do fato de ser este, 
concomitantemente, um dos pilares da independência do Poder Legisla tivo e instrumento de efetiva-
ção e consolidação do regime democrático. Procedimento no que o Legislativo é o canal por excelên-
cia de expressão da vontade popular. O cuidado na adoção dos  institutos. e a compreensão de suas 
normas são do interesse de todos, mas, notadamente, daqueles que têm por função identificar e repre-
sentar os vários interesses da sociedade civ il  e, mais ainda, da própria instituição a que cabe, após os 
longos anos de autoritarismo, desenvolver e enraizar na sociedade a prática co tidiana da democracia. 
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6. NOÇÕES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO 

Natalia de Miranda Freire 

6.1. Considerações gerais 

Processo legislativo é o conjunto concatenado de atos preordenados (iniciativa, emenda, vota-
ção, sanção, promulgação e publicação), realizados pelos órgãos legislativos com vistas à formação 
das leis em sentido amplo. Seu objeto é, pois, a elaboração dos atos norma tivos previstos na Consti-
tuição. 

Na Seção VIII do Capítulo 1 do Título IV, a Constituição da República promulgada em 5 de 
outubro  de 1988 trata  do processo legislativo, relacionando, no art. 59, os seguintes atos normativos: 
emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias,  de-
cretos legislativos e resoluções. Segundo dispõe o parágrafo único do ci tado artigo, "lei complemen-
tar disporá sobre  a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis". 

O processo legislativo estadual acha-se previsto na Subseção V da Seção I do Capítulo II  do 
Título UI da Constituição do Estado de Minas Gerais promulgada em 21 de setembro de 1989, que, 
no art. 63, estabelece: 

"An. 63 - O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emenda à Constituição; 
U - lei complementar; 
[II - lei ordinária; 
IV - lei delegada; ou 
V - resolução." 
Não estão compreendidos no processo legislativo estadual as medidas provisórias e os decretos 

legislativos. 
• Quanto às primeiras, estabelece o art. 62 da Cons tituição da República: 

"Art. 62 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Cong resso Nacional, que, estando 
em recesso, será convocado extraordinariamente para se munir no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de trin ta  dias, a par tir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional 
disciplinar as relações jurídicas delas decor rentes." 

Decretos legislativos são atos aprovados pelo Congresso Nacional que regulam matéria de sua 
competência exclusiva cujos efeitos sejam externos, não se sujeitando à sanção ou ao veto do Presi-
dente da República. .7 • - 

Podem-se considerar como objeto de decreto legislativo as matérias relacionadas no art. 49 da 
Constituição Federal. 

O Poder Executivo, tanto Federal quanto Estadual, poderá expedir decretos e regulamentos pa-
ra a fiel execução das leis. Esses decretos não se confundem com os decretos legislativos. 

O processo de elaboração das leis é a série de atos que se destinam a criar a norma jurídica e 
compreende três fases: 

a) fase introdutória: a iniciativa, que é a faculdade de propor um projeto de lei, atribuída a 
pessoas ou órgãos, de forma geral ou especia l. E o ato que desencadeia o processo legislativo. 

b) fase constitutiva: a de liberação e a sanção. É a fase de estudo e deliberação sobre  o projeto 
de lei, através de debates, emendas e discussões dos parlamentares, visando a transformar o projeto 
proposto em  regra  obrigatória. 
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Distingue-se na fase de liberativa uma subfase instrutória, que consiste no exame do projeto 
por comissão, ou comissões, cuja função é opina tiva. Tão importantes são os pareceres emitidos por 
essas comissões, que será tido como rejeitado o projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer 
contrário de todas as comissões a qua tiver sido distribuído. 

Deve-se observar que a Constituição da República atribui poder deliberativo às comissões, 
estabelecendo, no inciso I do § 2 2  do art. 58, que a estas, em razão da matéria de sua competência, 
cabe "discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plená-
rio, salvo se houver recurso de um décimo dos memb ros da Casa". 

A referida disposição é reproduzida no inciso I do § 2 2  do art. 60 da Constituição do Estado. 
A fase constitutiva do processo legislativo se completa com a apreciação, pelo Executivo, do 

texto aprovado pelo Legislativo. É a intervenção do Execu tivo no aperfeiçoamento da lei. Tal  apre-
ciação pode resultar no assentimento (a sanção) ou na recusa (o veto). A sanção transforma em lei o 
projeto aprovado pelo Legislativo. Pode ocorrer expressa ou tacitamente. A sanção é expressa quando 
o Executivo dá sua aquiescência, formalizand o-a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do re-
cebimento da proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assembléia Legislativa. A sanção 
é tácita, quando o Execu tivo deixar escoar esse prazo sem manifestação de discordância. 

O § 22  do art. 70 da Cons tituição do Estado estabelece que "a sanção expressa ou tácita  supre  
a iniciativa do Poder Executivo no processo legisla tivo". 

Pode o Executivo recusar sanção à proposição de lei, impedindo, dessa forma, sua transforma-
ção em lei. Tal  recusa se manifesta pelo veto, que pode ser total ou parcial, conforme atinja toda a 
proposição ou apenas parte da mesma. 

Segundo dispõe o § 42  do art. 66 da Constituição da República, ao qu al  corresponde o § 42  do 
art. 70 da Constituição do Estado, "o veto parcial  somente abrangerá texto integral de artigo, de pa-
rágrafo, de inciso ou de alínea". 

O veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade da p roposição de lei ou a sua incon-
veniência. No primeiro  caso, há um mo tivo estritamente jurídico: a incompatibilidade com a Lei 
Maior. No segundo caso, há um mo tivo estritamente político, que envolve uma apreciação de vanta-
gens e desvantagens: se o Executivo 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 publica-
ção da lei. 

A promulgação é o ato que declara e atesta  a existência da lei, indicando que esta é válida e 
executável. Caberá ao Chefe do Execu tivo, ou ao Presidente da Assembléia, se o primeiro não a p ro-
mover, no prazo de 48 horas, nos casos de sanção tácita e de rejeição do veto. 

A Mesa da Assembléia caberá a promulgação das emendas à Constituição, e ao Presidente da 
Assembléia, a promulgação das resoluções, devendo-se assinalar que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data  da aprovação da redação foral do projeto de que se originou a resolução, esta  
poderá ser impugnada motivadamente, no todo ou em parte, pelo Presidente da Assembléia, hipótese 
em que a matéria será devolvida a reexame do Plenário. 

A publicação segue-se à promulgação e, em nosso sistema, é o meio de tornar a norma conhe-
cida, vigente e eficaz. 

6.2. Proposição 

O art.  176 da Resolução ne 5.065, de 31 de maio de 1990, que contém o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, define p roposição como "a matéria sujeita à 
apreciação da Assembléia". 
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Dispõe o art. 178 da mesma Resolução: 
"Art. 178 - O Presidente da Assembléia só receberá proposição redigida com clareza e obser-

vância da técnica legislativa e do estilo parlamentar e em conformidade com a Constituição e com 
este Regimento." 

São proposições do processo legisla tivo: 
I - proposta  de emenda à Constituição; 
11- projeto: 

a) de lei complementar; 
b) de lei ordinária; 
c) de resolução, 

III - veto a proposição de lei. 
Por extensão do conceito de proposição incluem-se no processo legislativo: 
I - aemenda; 
Q - o requerimento; 
Ql - o recurso: 
IV - o parecer: 
V - a representação popular  contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas, na for-

ma do inciso V do § 2° do art. 60 da Constituição do Estado; 
VI - a mensagam e matéria assemelhada; 
VII  - o substitutivo. 
Os projetos tramitam em dois turnos, salvo os casos previstos no Regimento Interno. Tramitam 

em turno único: os projetos de lei do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento 
Anual e de Crédito Adicional; os projetos de resolução destinados. à fixação da remuneração do De-
putado, do Governador e do Vice-Governador e . do'  de Estado; o projeto de resolução rela-
tivo às contas do Governador do Estado; o projeto de iniciativa do Governador do Estado com soli

•  citação de urgência, uma vez escoado o prazo constitucional.  
Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo no caso do requerimento, que é subme-

tido apenas a votação. 

6.2.1. Proposta de Emenda à Constituição 

A Constituição do Estado pode ser emendada por propos ta : 
I - de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia; 
II - do Governador do Estado; ou 
JIl - de mais da metade das Câmaras Municipais, manifestada pela maioria dos memb ros de 

cada uma delas. 
A proposta  será discutida e votada em dois turnos e considerada aprovada se ob tiver, em am-

bos, três quintos dos votos dos membros da Assembléia Legislativa. 
É a seguinte a sua tramitação: 
1) recebida, será numerada e publicada no "Diário do Legisla tivo", permanecendo sobre  a 

Mesa, durante o prazo de três dias, para receber emenda (esta última deve ser também subsc rita  por 
um terço dos membros da Assembléia); 	. 

2) findo o prazo de apresentação de emenda, será a p roposta enviada à comissão especial, para 
receber parecer, no prazo de dez dias; 

3) publicado o parecer, a proposta será •incluída na ordem do ,dia para discussão e votação em 
primeiro  turno; 

4) a) se, concluída a votação em primeiro'tumo, a proposta tiver sido alterada em virtude de 
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emenda, será enviada à comissão especial, para redação do vencido, no prazo de dois dias; nessa hi-
pótese, será incluída em ordem do dia, para discussão e votação em segundo turno, após distribuída 
em avulso a matéria aprovada no primeiro  e observado o intervalo mínimo de três dias entre um e ou-
tro turno; 

b) se inexistir emenda aprovada, a proposta será incluída na ordem do dia, observado o inter-
valo mínimo a que se refere a alínea ante rior; 

5) em segundo turno, serão observadas, no que couber, as normas dos §§ 1 9  e 2 2  do art. 196 
do Regimento Interno, aplicáveis à tramitação do p rojeto de lei ordinária; 

6) aprovada em segundo turno, a propos ta  será reme tida à Comissão de Redaçãó; 
7) aprovada em redação final, a emenda à Constituição será p romulgada pela Mesa da Assem-

bléia, no prazo de cinco dias, enviada à publicação e anexada, com o respectivo número de ordem, ao 
texto da Constituição do Estado. 

É vedada a reapresentação, na mesma Sessão Legisla tiva Ordinária, ou em período de convo-
cação extraordinária da Assembléia, da matéria cons tante de proposta  de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada. 

A Constituição não pode ser emendada na vigência de es tado de sítio ou estado de defesa, nem 
quando o Estado estiver sob intervenção federal. 

6.2.2.l Projeto de Lei Complementar 

A Constituição prevê, em muitos de seus disposi tivos, a edição de lei que irá complementar 
suas normas relativamente a determinada matéria: "O Estado poderá instituir, mediante lei comple-
mentár ... "; "Lei complementar organizará ... "; "Cabe à lei complementar ... " etc. 

A lei complementar situa-se, na hierarquia dos atos normativos, entre a lei ordinária.e a Cons-
tituição (e suas emendas). 

O projeto de lei complementar é aprovado se obtém o voto favorável da maioria dos mémbros 
da Assembléia, aplicando-se-lhe as normas de tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto aos 
prazos regimentais, que são contados em dob ro . 

Entre outras matérias previstas na Constituição do Estado, têm a natureza de lei complementar 
a) o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário; 
b) a Lei de Organização e Divisão Judiciária; 
c) o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Se rvidores Públicos Militares; e 
d) as lei orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da 

Defensoria Pública, da Policia Civil e da Polícia Militar. 

6.2.2. Projeto 

A apresentação do projeto de lei complementar ou ordinária cabe a qualquer membro  ou co-
missão da Assembléia Legislativa, ao Gove rnador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de 
Contas, ao Procurador-Geral de Jus tiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos na Constitui-
ção do Estado. 

A iniciativa popular, inovação da vigente Constituição da República, pode ser exercida, no 
âmbito do Estado, pela apresentação à Assembléia Legislativa de p rojeto de lei, subscrito por, no mí-
nimo, dez  mil eleitores do Estado; em lista organizada por entidade associativa legalmente constituí- 
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da, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas, das quais vinte e cinco por cento, no má-
ximo, poderão ser de eleitores alistados na Capital do Es tado. 

O número de projetos de lei de iniciativa popular é limitado a cinco por Sessão Legislativa 
Ordinária, vedada sua apresentação na convocação extraordinária: 

Somente por proposta  da maioria dos membros da Assembléia Legislativa, a matéria constante 
de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa.  

6.2.2.2. Projeto de lei ordinária 

A lei ordinária, que, na prática, é chamada simplesmente lei, é o ato legislativo típico, que, em 
regra, edita  normas gerais e abstratas. Pode-se considerar como ordinária toda lei que não tenha a 
natureza de lei complementar. 

A Constituição da República e a do Estado reservam à lei ordinária a regulamentação da maté-
ria prevista  em vários de seus disposi tivos, utilizando expressões como: "a lei estabelecerá ... ", 
"nos termos da lei", "a lei assegurará ... ", "na forma da lei", "no prazo da lei", "nas hipóteses 
previstas em lei", "nos casos e condições previstos em lei", "atendidas as condições que a lei esta-
belecer" etc. 

O projeto de lei tem a seguinte tramitação: 
1) recebido, é numerado, enviado a publicação e distribuído às lideranças, para conhecimento, 

e às comissões competentes, para ser objeto de parecer ou de de liberação, conforme 'o caso; 
2) enviado à Mesa, o parecer é publicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia em primeiro 

turno; 
3) a) apresentadas emendas no decorrer da discussão, estas, após pub licadas, serão encami-

nhadas, com o projeto, à comissão a que este tiver sido distribuído, para receberem parecer; encami-
nhado à Mesa, o parecer sobre  as emendas é pub licado ou distribuído em avulso, e o projeto incluído 
na ordem do dia para votação; 

b) não apresentadas emendas em primeiro  turno, o projeto, uma vez encerrada a discussão, é 
submetido a votação; 

4) aprovado em primeiro turno, o projeto é despachado à comissão competente, a fim de rece-
ber parecer para o segundo tu rno; quando houver emendas ap rovadas, o parecer conterá a redação do 
vencido; 

5) a) em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos e formalidades do primeiro, não admi-
tida emenda prejudicada ou rejeitada; 

b) a emenda contendo matéria nova só será admitida por acordo de Lideranças e desde que 
pertinente à proposição; 

c) é votada independentemente de parecer de comissão a emenda apresentada nessa fase; 
6) concluída a votação, o projeto é remetido à Comissão de Redação. 
O Governador do Estado poderá solicitar urgência para projeto de sua iniciativa. 
Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre o projeto, se-

rá ele incluído na ordem do dia, para discussão e votação em turno único, sobrestando-se a delibera-
ção quanto aos demais assuntos. 

Conta-se o prazo a partir do recebimento, pela Assembléia, da solicitação, que pode ser feita 
após a remessa do projeto. 

6.2.2.3. Projeto de resolução 

A resolução destina-se a regular matérias da competência privativa da Assembléia e as de ca- 
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ráter político, processual, legislativo ou administrativo, excluídas do âmbito da lei. 
O art. 207 do Regimento Interno da Assembléia confe re  eficácia de lei ordinária à resolução 

aprovada e promulgada na forma nele estabelecida. 
No que se refere à tramitação, ap licam-se ao projeto de resolução as disposições relativas ao 

projeto de lei ordinária. 

6.2.3. Delegação legislativa 

A lei delegada é um ato normativo elaborado e editada pela Chefe do Execu tivo, em razão de 
autorização do Poder Legislativo e nos limites por ele estabelecidos. 

Nos termos da Constituição do Estado, a delegação ao Governador do Estado terá a forma de 
resolução da Assembléia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício e 
poderá determinar a apreciação, pela Assembléia, do projeto de lei delegada, caso em que este se 
submeterá a votação única, vedada qualquer emenda. 

A Constituição exclui do âmbito da delegabilidade os atos de competência privativa da As-
sembléia Legislativa, a matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre : 

I — organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do T ribunal de Contas, a carreira 
e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos servidores de suas secreta-
rias; 

II — planos plurianuais, diretrizes orçamentarias e orçamentos. 

6.2.4. Veto a proposição de lei 

O projeto de lei aprovado em redação final é encaminhado, no prazo de dez dias, 8 sanção, sob 
a forma de proposição de lei. 

Se o Governador do Estado opuser veto, total ou parcial, à proposição de lei, publicá-lo-á, 
dentro de quarenta e oito horas, comunicará os seus motivos ao Presidente da Assembléia. 

O veto total, por atingir toda a proposição de lei, implica o seu reexame total. O veto parcial 
obriga o reexame apenas dos dispositivos vetados, devendo os restantes ser promulgados e entrar em 
vigor após a publicação, mesmo antes da reapreciação da parte vetada. 

Encaminhado à Assembléia por Mensagem Governamental, o veto terá a seguinte tramitação: 
1) lido no Pequeno Expediente e pub licado, será distribuído à comissão especial, nomeada 

pelo Presidente da Assembléia, para, no prazo de vinte dias, receber parecer, 
2) dentro  de trinta dias, contados do recebimento do veto, a Assembléia sobre ele decidirá em 

escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta; 
3) esgotado, sem deliberação, o prazo mencionado no item anterior, o veto será incluído na or-

dem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até vatã-0 final, ressalvado o 
projeto de iniciativa do Governador do Estado, com so licitação de urgência; 

4) a) se o veto não for mantido, a proposição de lei será enviada ao Governador, pata promul-
gação; se, ddritro de quarenta e oito horas, a proposição de lei não for promulgada, o Presidente da 
Assembléia a promulgará, e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, 
devendo-se observar que tal competência se transfere, su cessivamente, ao 22-Vice-Presidente, ao 1 2 , 
ao 22, ao 3 9  e ao 42  Secretários, de conformidade com o disposto nos arts. 86 e 90 do Regimento In-
temo. 

s b) mantido o veto, o Presidente da Assembléia dará ciência do fato ao Governador do Estado. 
As disposições relativas à tramitação do projeto de lei ordinária aplicam-se, no que couber, à 

apreciação do veto. 
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Requerimento é todo pedido feito por Deputado ou Comissão a respeito de matéria de expe-
diente ou de ordem, dirigido ao Presidente da Assembléia ou ao de Comissão.  

Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se:  

a) a despacho do Presidente da Assembléia;  
b) à deliberação de Comissão;  
c) à deliberação do Plenário.  
São despachados pelo Presidente, dentre outros, os requerimentos que solicitam a palavra ou  

desistência dela; retificação de ata; verificação de votação; convocação de reunião especial (este  úl-
timo subscrito por um terço dos membros da Assembléia).  

São apreciados conclusivamente pelas comissões os reque rimentos escritos que solicitam: ma-
nifestação de aplauso, regozijo ou congratulações; manifestação de pesar por falecimento de memb ro  
do Poder Público; providências a órgãos da Administração Estadual.  

São submetidos à deliberação do Plenário, dentro  outros, os requerimentos escritos que solici-
tam: prorrogação de horário de reunião; adiamento de discussão ou de votação; informações às aut o-
ridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia; inserção, nos Anais da Assembléia, de d o-
cumentos e pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para o Estado, sendo sujeitos a  
parecer os dois últimos requerimentos mencionados.  

Poderá ser apresentada emenda ao reque rimento antes de anunciada a votação ou durante o seu  
encaminhamento.  

A emenda é proposição apresentada como acessória de outra e, conforme sua finalidade, pode  

ser aditiva, modificative, subs titutiva ou supressiva.  
É aditiva a emenda que se acrescenta  a outra proposição; modificative, a que altera disposi tivo  

sem modificá-lo substancialmente; subs titutiva, a apresentada como sura ÂTra  de dispositivo ou co-
mo resultado da fusão de outras emendas; supressiva, a destinada a excluir disposi tivo.  

Quanto à sua iniciativa, a emenda é:  
a) de Deputado;  
b) de comissão, quando incorporada a parecer:  
c) do Governador do Estado, formulada, através de mensagem, a p roposição de sua autoria.  
Chama-se subemenda a emenda apresentada a outra emenda em comissão, ou, no caso de perda  

de prazo pelas comissões, quando é designado relator em Plenário para emitir parecer sobre o projeto  
de iniciativa do Governador com solicitação de urgência.  

Será admitida a emenda quando pertinente à matéria contida na proposição principal e quando  

incidente sobre um só dispositivo, salvo matéria correla ta.  
Denomina-se substitutivo a proposição apresentada como sucedânea integral de outra, aplican-

do-se-lhe as normas regimentais atinentes à emenda.  
Deve-se assinalar que o Regimento Interno estabelece preferência do substitutivo sobre  a pro-

posição a que se referir, bem como do subs titutivo de comissão sobre  o de Deputado.  

6.3. Conclusão  

6.2.5. Emenda e Substitutivo  

Importantes inovações ocorreram no âmbito do processo legislativo em decorrência das novas  

Noções Sobre o Processo Legislativo  
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normas constitucionais e da dinâmica que lhe imprimiu o texto regimental. 
Consideram-se substanciais as seguintes alterações: 
a) atribuição de poder deliberativo às comissões; 
b) ampla e efetiva participação' da sociedade civil, assegurada pela iniciativa popular de pro-

jeto de lei e pela apresentação de petição, reclamação, representação ou queixa conta ato ou omissão 
de autoridade ou entidade públicas; 

c) atribuição de competência às comissões para a realização de audiência pública em regiões 
do Estado, com vistas a subsidiar o processo legislativo, obse rvada a disponibilidade orçamentária; 

d) substituição da figura da aprovação automática pela do sobrestamento de tramitação de ma-
téria da pauta até decisão final do Plenário sobre: projeto de autoria do Governador com solicitação 
de urgência, veto, resolução impugnada motivadamente, no todo ou em parte, pelo Presidente da As-
sembléia; 

e) incidência de veto parcial tão-somente em texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 
ou de alínea, sendo abolida, portanto, a prática condenável do veto incidente sob re  palavra ou grupo 
de palavras; 

t) instituição da Comissão Representativa da Assembléia, para funcionar durante o recesso, 
com as atribuições, dente  outras, de elaborar projeto e exercer a competência da Comissão de Cons-
tituição e Justiça no que se refere  à adequação de projeto de lei de inicia tiva popular às exigências 
regimentais; 

g) previsão do quorum de três quintos para aprovação de proposta de emenda à Constituição 
e de maioria absoluta para rejeição de veto; 

h) a extensão do conceito de proposição ao recurso, ao parecer, à representação popular, a 
mensagem e matériá assemelhada, ao subs titutivo; 

i) a previsão de dois turnos de discussão para a proposta de emenda à Constituição e o projeto, 
excetuados os casos indicados no texto regimental; 

j) aplicação aos projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código, das normas de 
tramitação de projeto de lei complementar quanto à contagem em dobro  dos prazos regimentais. 

Os mecanismos postos à disposição do Legislativo, permitindo-lhe exercer, ativa e eficazmen-
te, as novas atribuições que lhe são conferidas pelo texto constitucional, contribuirão, sem dúvida, 
para a efetiva retomada de suas prerrogativas, a consecução dos seus fins institucionaise eressário 
equilíbrio entre os Poderes. 
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Introdução 

A validade da Constituição do Estado federado repousa no pressuposto de sua inserção nos li-
mites da Consti tuição dà República. E naquela, erigida pelo poder decor rente com força inicial, cria-
dora e fundante do próprio Estado Federado, assenta, de forma imediata, o ordenamento jurídico es-
tadual. Por sua vez, esse ordenamento jurídico-constitucional como um todo deve-se inserir como 
amálgama no interior da ordem jurídico-constitucional federal. 

Os limites categóricos ao Estado federado são, por isso mesmo, aqueles assinalados na Carta 
da República, já que a autolimitação fei ta  através de sua própria Carta é passível de superação pelo 
seu poder reformador. 

Tais balizas limitadoras, em muito flexibilizadas na Constituição da República, se, por um la-
do, assinalam barreiras à ação do Estado, por outro, delineiam um campo significativo sujeito à orde-
nação dos Estados federados. Particularmente, Minas Gerais explorou de forma criativa os espaços 
abertos, forjando um novo rosto da unidade, através de instrumento de ação conjunta do Estado e da 
Sociedade - a Constituição mineira, documento ímpar na história do nosso  constitucionalismo.  

Dessa forma, fica esboçado para o Estado um universo mais amplo para atuação, em condomí-
nio, dos poderes estatais e da sociedade civil, o que densifica os conceitos de federação e de  demo-
cracia. Constitucionaliza-se um modelo de Estado gizado nas diversidades das regiões internas, mais 
fortalecido - reflexo do ideário da Federação. 

Respeitados esses limites constitucionais, não ha falar em relativização do valor de leis esta-
duais em face  das federais. Aliás, foi a histórica centralização de poderes na União que levou a uma 
errônea tendência a pretender-se hierarquia entre elas, em prejuízo da compreensão substantiva da 
própria Federação. Quando se reafirma o principio federativo em oposição ao federalismo meramente 
nominal da Carta do regime autoritário, mister se faz ter em mente a equivalência dessas normas, cu-
jos vetores são a competência do ente político que a editou e a sua conformação com os limites da 
respectiva esfera de atuação. Conhecer os exatos lineamentos da seara estadual é ta refa importante, 
quando se tem em vista a responsabilidade do Legisla tivo na instrumentalização da ação estatal. A 
Constitu ição Estadual é, assim, matriz dessa ação estatal - delimitação e espaço aberto no interior de 
uma ordem jurídica global. 

Feitas essas considerações preliminares, importantes para situarmos a competência dos Esta 
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dos federados no contexto da nova ordem constitucional, passaremos à análise  das matérias que se 
encontram ao alcance do Estado e, particularmente, daquelas  em relação às quais detém o Legislativo 
poder inicial. 

7.1. Um Novo Modelo de Federalismo 

A Carta da República, adotando uma equilibrada partilha de competências, es tabelece, no art. 
25, competência exclusiva do Es tado federado. Após assinalar  que os Estados se organizam e se re-
gem pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios nela inse ridos, consagra, no § 
1 2  do aludido artigo, a norma central  do sistema: 

"§ 1 2  _ São reservadas aos Estados as  competências que não lhes são vedadas  por esta  Cons-
tituição". 

Trata-se de norma nuclear, que caracteriza o tipo de federalismo ado tado. É sobretudo nos po-
deres reservados que se proje ta  o desdobramento formal  e material  do poder de organização do Esta-
do, expressão de sua autonomia. 

Retoma-se, nesse passo, técnica recorrente em nossa tradição republicana e federativa de dis-
tribuição de competência entre o poder cen tral  e os locais, segundo a qu al  se enumeram as atribuições 
do poder central, deixando aos pode res locais aquelas que não lhes sejam recusadas diretamente, o 
que teoricamente dilata  o campo de atuação do Estado federado. O novo texto assinala o retomo à 
técnica liberal  e descentralizante da Constituição de 1891, ao contrário de definir elenco explícito de 
matérias inseridas  no campo de atuação do Estado. 

Com efeito, a Constituição da República, no art. 22, de modo explícito e direto, discrimina o 
rol de matérias sujeitas p rivativamente à legislação da União. Define a competência legislativa enu-
merada ou expressa da União. Em relação a essas matérias es tabelece, de imediato, vedação aos Esta, 
dos federados, e, como contraponto, define como reserva do Estado a seara ali não compreendida, o 
campo remanescente. Entretanto, essa técnica, no atu al  sistema, conjuga-se com critérios de enurhera-
ção de áreas  comuns de atuação de tod as  as entidades da Federação — União, Es tados, Distrito Fede-
ral e Municípios (art. 23); de discriminação de matérias inseridas no domínio da legislação concot-
rente, de que são titulares a União, os Estados e o Distrito Federal  (ar t.  24); e de definição indicativa 
de competência para os Municípios (art. 30), além de enumeração exaustiva da competência tributária 
e de possível competência residual , na matéria, para a União. 

Deve-se assinalar  que os re feridos critérios obedecem ao comando das normas centrais, que 
abrangem, segundo a lição do Prof. Raul Machado Horta, " as  normas de competência deferidas  aos 
Estados e as normas de preordenação, estas últimas quando a Constituição Federal dispuser no seu 
texto sobre Poder do Estado, titular do Poder ou instituição estadu al". Acrescen ta  o constitucionalis-
ta: "Princípios desta Constituição, Princípios constitucionais. Normas de competência e Normas de 
preordenação limitam e condicionam o poder de organização do Estado e configuram as diferentes 
modalidades de normas centrais da Constituição Federal". Relaciona as  seguintes normas de preor-
denação: 

"Número de Depu tados à Assembléia Legislativa (art. 27). 
Mandato dos Deputados Estaduais (art. 27, § 1 2). 
Remuneração dos Deputados Estaduais (art. 27, § 22). 
Eleição, mandato e posse do Governador e do Vice-Governador (art 28). 
Perda do mandato do Gove rnador e do Prefeito (art. 28, parágrafo único). 
Regras sobre  a administração pública, direta, indireta ou fundacional (art. 37, I até XXI, §§ 1 9 , 
2°, 32 , 4°, 5 9 , 62). 
Servidores Públicos Civis (arts. 39/41). 
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Polícias Militares e Corpos de Bombeiros (art. 42, §§ 1 9 , 29 ,  32 , 49, 59, 69 , 72, 89, 92, 10, 11). 
Organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas e Conselho de Contas dos 
Municípios (art. 75). 
Garantias dos Juizes (art. 95, I, II , III). 
Vedações aos Juizes (art. 95, parágrafo único, I, II, I II). 
Normas básicas para os dez primeiros anos da criação de novo Estado ( art. 235, I até XI). 
(Os Limites e a Esfera de Atuação do Poder Constituinte Estadual — Caderno n 2  1 do Simpósio 

"A Nova Constituição Federal e o Processo Constituinte Mineiro " — jan/89 — pp. 9, 11 e 12.) 
Disso resulta que a delimitação do campo de atuação legislativa do Estado federado, na com-

plexa sistemática adotada, pressupõe, em primeiro lugar, observadas as normas centrais, a abordagem 
das regras que constituem o círculo de vedação exp ressa, polarizadas no art. 22, mas a elas não se 
pode limitar. É que do campo de reserva do Estado, cujas primeiras confrontações se encontram as-
sentadas no referido ar tigo, deve ser excluída ou relativizada a área de intercorrência das outras re-
gras de distribuição de competências, materiais ou legislativas, já que todas repercutem naquela defi-
nição. 

7.2. Matérias Insusceptíveis de Disciplina por Parte do Estado federado e Exceções 

Por questões metodológicas, tendo em vista  os objetivos deste trabalho, enumeraremos as ma-
térias de competência legislativa privativa da União, seara, em princípio, impenetrável ao Estado fe-
derado. 

Eis o elenco de que cogitamos, conso ante dispõe o art. 22 da Carta da República: 
"Art. 22. Compete p rivativamente ã União legisl ar  sobre: 
I — direito civil, comercial, penal, piocessual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial 

e do trabalho; 
II — desapropriação: 
ID — requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 
IV — águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
V — serviço postal; 
VI — sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII — política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
VIII — comércio exterior e interestadual; 
IX — diretrizes da política nacional de transportes; 
X — regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marí tima, aérea e aeroespacial; 
XI  — trânsito e transporte; 
XII  — jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 
XIII  — nacionalidade, cidadania e naturalização; 
XIV — populações indígenas; 
XV — emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; 
XVI — organização do sistema nacional de emp rego e condições para o exercício de profissões; 
XVII — organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Fe-

deral e dos Territórios, bem como org anização administrativa destes; 
XVIII  — sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 
XIX — sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 
XX — sistemas de consórcios e so rteios; 
XXI — normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobi-

lização das policias militares e corpos de bombeiros militares; 
XXII  — competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 

4 
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XXIII  - seguridade social. 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacion al : 
XXV - registros públicos. 
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza: 
XXVII  - normas gerais de hutação e contratação, em todas as mod al idades, para a'administra-

ção pública, direta e Indireta. incluídas as tundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas 
diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle. 

XXVIII - defesa territorial . detesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização 
nacional. 

XXIX - propaganda comercial. 
Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a legisl ar  sobre  questões es 

pecúrcas dis matérias relacionadas neste artigo. 	 - 
As matérias alçadas à União em caráter privativo são, em princípio, insusceptíveis de trata-

mento por legislação estadual, eis que a regra é a de que a atribuição de competência a determinada 
entidade política de forma p rivativa é. ao mesmo tempo, ordem de desatribuição a qualquer outra. 
Entretanto, a regra de competência legislativa privativa da União não tem caráter de exclusividade, 

José Afonso da Silva, comentando o comando do art. 22 da Carta da República, distingue a 
competência privativa da exclusiva em nota que registramos: 

"5. A diferença que se faz entre competência exclusiva e competência p rivativa é que aquela 
é indelegável e esta é delegável. Então, quando se quer atribuir competência própria a uma entidade 
ou a um órgao com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, declara-se que compete privati-
vamente a ele a matéria indicada. Assim, no a rt. 22 se deu competência privativa (não exclusiva) 8 
União para legislar  sobre:... , porque o parágrafo único faculta à lei complementar  autorizar aos 
Estados a legislar  sobre  questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. No art. 49, é in-
dicada a competência exclusiva do Congresso Nacional. O art. 84 ar rola a matéria de competência 
privativa do Presidente da República, porque o seu parágrafo único permite deleg ar  algumas.atribui-
ções al i  arroladas.  Mas a Constituição não é rigo rosamente técnica neste assunto. (, .. )" Em ou tro 
ponto, resume: "a diferença entre  a exclusiva e privativa está nisso, aquela não admite suplementa-
riedade nem delegação". (José Afonso da Silva, Curso de Direito Cons titucional  Positivo, 6e ed., pp. 
413-4, Editora Revis ta  dos Tribunais, São Paulo, 1990.) 

Traz o art. 22 urna pecu liaridade que ameniza o seu teor - a ressalva que possibilita  à União, 
mediante lei complementar, fazer delegação aos Es tados para legislarem sob re  questões específicas 
relacionadas com as matérias inclufdas na competência p rivativa do Poder Central. Portanto, lei com-
plementar federal pode deferir ao Estado federado poder para disciplin ar  questões específicas origina-
riamente afetas à competência da União. Opo rtuno regis trar  a lição de José Afonso da S ilva no to-
cante à classificação da competência quanto à o rigem: "Quanto à origem a competência pode ser  a) 
originária, quando desde o inicio é estabelecida em favor de uma en tidade; b) delegada, quando a en-
tidade receber sua competência por delegação daquela que a tem originariamente: (ob. cit. p. 415). E 
de se observar  aqui que o constituinte federal não ab re  a possibilidade de transferência de matéria 
elencada naquele artigo; tão-somente de questões específicas inseridas naquelas matérias, delegação 
de incidência tópica no universo privativamente pertencente à União. 

Referido comando flexibiliza os limites preestabelecidos, a p ar  de se colocar como instrumento 
de sintonização do modelo federa tivo com as exigências ditadas pelas diversas variantes que o cir-
cunstanciam, permitindo-lhe vida'e dinâmica. Isso torna a dimensão da esfera de atuação do Estado, 
de certa  forma,  indelimitável, haja vista  o campo hipotético de delegação. 

Na mesma ótica de limitação da competência legislativa do Estado a par tir da identificação das 
atribuições expressas às demais entidades, devemos focalizar a regra de atribuição de competência 
aos Municípios, estabelecida na Cons tituição da República, que envolve a legislativa e a material: 
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"Art. 30. Compete aos Municípios:  
I — legislar sobre  assuntos de interesse local;  
H — suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  
III — instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como ap licar suas rendas, sem  

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
IV — criar, organizar e suprimir distritos, obse rvada a legislação estadual;  
V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços pú-

blicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; , 
VI — manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de edu-  

cação pré-escolar e de ensino fundamental;  
VII — prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de aten-

dimento à saúde da população;  
VIII — promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e  

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;  
Dt - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a  

ação fiscalizadora federal e estadual."  
Desse rol, destaca-se a regra nuclear da competência legisla tiva municipal — legislar sobre  as-

suntos de interesse local. Esta substitui o velho conceito de peculiar interesse local, insistentemente  
reiterado na nossa história cons titucional, sem; contudo, ganhar densidade e precisão na orbe jurídica.  

Eis, aí, um terreno de domínio exclusivo do município — o interesse local; a sua penetração  
constitui violência constitucionalmente imperdoável ao princípio da autonomia municipal, garantido  
pelo art. 18, combinado com o art. 29 e p rojetado no art. 30 da Constituição  da  República.  

Na interpretação desse preceito, deve-se ter em conta a conformação do inte resse com as divi-
sas municipais, já que ao Estado federado compete ocorrer ao interesse localizado que as extrapola.  

São também expressas as competências tributárias. Dessa repartição cuida a Constituição da  
República, de forma genérica, no art. 145, e, de forma especifica, nos arts. 146, 147, 148, 149, "ca-
put", 153.e 154 (União); 149, parágrafo único, 155 (Estado e Distrito Federal), obse rvando-se,  
quanto a este, também o art. 147; 149, parágrafo único, e 156 (Municípios).  

A competência tributária pressupõe correspondente competência legislativa. É distribuída na  
nova Constituição segundo sistema de enumeração exaustiva; cada ente recebe, de forma expressa e  
direta, da Carta da República, um rol de competências tributárias, e a cada um é vedado invadir seara  
alheia.  

Percebe-se que a competência residual " — a que eventualmente possa surgir apesar da enume-
ração exaustiva — cabe  à União (art. 154, I)" (José Afonso da S ilva, op. cit., p. 414).  

7.3. Esfera de Atuação do Estado federado — Tratamento na Constituição da República  

A competência tributária do Estado é enumerada, não lhe restando nenhum espaço para criati-
vadade nesse campo, como se viu. De outra parte, ainda no exercício da competência exp ressa, fica o  
Estado condicionado à observância de limites estabelecidos, entre outros, pelos a rts. 145, §§ 1 2  e 2°,  
150, 152 e 155 da Constituição da República.  

Registremos a competência tributária dos Estados federados, capitulada no a rt. 145:  
"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu- 

tos:  
I — impostos; . 
II — taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efe tiva ou potencial,  

de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;  

~ 
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III — contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
Parágrafo único — 	Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribui- 

ção, cobrada de seus servido res, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e as-
sistência social." Cumpre  esclarecer que não se trata aqui de competência tipicamente tributária 

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Dist rito Fedetil instituir. 
I — impostos sobre : 
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação; ainda quo as ope rações e. as prestações se iniciem no 
exterior, 	. 

c) propriedade de veículos automotores; . 
II  adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas 

domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto previsto no art. 153, I II , incidente sobre  
lucros, ganhos e rendimentos de capital. 

§ 12  — O imposto previsto no inciso I, a: 
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do 

bem, ou ao Distrito Federal; 
II — relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o in-

ventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador,ou ao Distrito Federal; 
ID — terá á competência para sua ins tituição regulada por lei complementar 
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, 
b) se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário p rocessado 

no exterior, 
IV — terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal." 
O dispositivo, além de definir competência, antecipa a disciplina da matéria, relevando, inclu-

sive, aspectos procedimentais, limites, aos quais se submeterá o Estado. Deixamos de registrar esses 
aspectos.  

Para prosseguirmos na tarefa de identificação das matérias que ficam entregues à competência 
do Estado, devemos analisar a regra con tida no art. 24; "Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 

I — direito tributário, financeiro, penitenciário, econdmico e urbanístico; 
II—  orçamento; 
III — juntas comerciais; 	 . 
IV — custas dos serviços fo renses; 
V — produção e consumo; 
VI — florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos na- 

totais, proteção do meio ambiente e cont role da poluição; 
VII  - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII

- 
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artfsticó, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX — educação, cultura, ensino e desporto; 
X — criação, funcionamento e pro cesso do juizado de pequenas causas; 
XI — procedimentos em matéria processual; 
X II  — previdência social, proteção e defesa da sáude; 
XIII — assistência jurídica e defensoria pública; 
XIV — proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV — proteção à infância e à juventude; 
XVI — organização, garantias, di reitos e deveres das polícias civis. 

J 
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§ I ° - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
narras gerais. 

§ 2° - A competência da União para legislar  sobre  normas gerais não exclui a competência su-
plementar dos Estados. 

§ 3° - Inexistindo lei federal sobre  normas gerais, os Estados exercerão a competência legisla-
tiva plena, para atender a suas peculia ridades. 

§ 49  - A superveniência de lei federal sobre  normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, 
no que lhe for contrário." 

José Afonso da Silva, referindo-se à competência concorrente como uma das classificações 
com base no critério da extensão, afirma que seu conceito compreende dois elementar "d. I)  possibi-
lidade de disposição sobre  o mesmo assunto ou matéria por mais de unia en tidade federativa; d.2) 
primazia da União no que tange à fixação de normas gerais (art. 23 e seus parágrafos)". 

Prosseguindo, aponta como correlativa da competência concorrente a competência suplemen-
tar, outra modalidade de competência da classificação quanto à extensão, que ele conceitua como 'o 
poder de formular  nonas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a 
ausência ou omissão destas (art. 24, §§ 1 2  a 49)." (Op. cit., p. 415). 

Preleciona o Prof. Raul Machado Horta: "É certo que a nova Constituição, incluindo os Esta-
dos na competência concorrente, antecipou no seu texto a indicação de matéria que irá compor o po-
der de legislação dos Estados, conferind o-lhes uma competência legislativa enumerada, partilhada 
com a União e o Distrito Federal (art. 24 - I até XVI.)" (Os limites e a esfera de atuação do Poder 
Constituinte Estadual - Caderno n° I do Simpósio "A Nova Constituição Federal e o Processo Con s-
tituinte Mineiro" - jan/89, pr I I ). 

Em relação ao ml de matérias explicitadas no art. 24, detém a União competência para estabe-
lecer normas gerais (§ I e do art. 24), e o Estado, normas suplementa res (§ 22  do art. 24), competência 
esta que, não inibida pela União - isto é, na ausência de norma federal, torna-se plena em face  da 
previsão contida no § 39  do citado ar tigo. 

Porém, a superveniencia de lei federal, se contrária ao disposto na norma estadual, suspende a 
eficácia desta (§ 49  do art. 24). 

A aplicação do art. 24, na prática, pode levar a desencontros que o princípio da segurança ju-
rídica desaconselha, já que possibi lita ao Estado, para atender às suas peculiaridades, exercitar a 
competência legislativa plena relativamente às matérias inseridas do domínio da legislação concor-
rente, quando inexistir lei federal definidora de normas gerais. 

Assim, as leis estaduais, as invés de desdobrarem o conteúdo de princípios ou normas gerais. 
como lembra José Afonso, estarão suprindo ausência ou omissão destas. Então, estarão os Estados 
inteiramente vulneráveis, em face  da virtual possibi lidade de suspensão da eficácia de suas normas 
por lei federal superveniente e contrária. Essa precariedade da definição da lei estadual sem o respal-
do das normas gerais demonstra a conveniência de que se faça uso da alternativa prevista no citado § 
39  de forma bem  restrita. Percebe-se  que o critério, da forma como concebido na Carta  da República, 
acaba por hierarquizar, na prática, neste par ticular, os ordenamentos federal e estadual, princípio 
contrário à doutrina assente, restando como campo mais seguro de atuação legislativa do Estado 
aquele afeto a sua auto-organização, quer seja em função de poderes expressos, quer por força de po-
dares  implícitos ou inerentes, decorrentes da natureza do ente. 

O exercício pelo Estado, nesse condomínio, deve ser acompanhado das cautelas devidas, desde 
o estudo da legislação federal, com vistas a precisar as normas gerais, eis que apenas essas se colo 
cam como limites às demais entidades, já que as outras so podem ser tomadas meramente como indi-
cativas, até o acompanhamento da tramitação dos p rojetos relacionados com as matérias de que trata o 
art. 24, o que possibilitará alternativas mais sintonizadas por parte das entidades participes da Fedo- 
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Deve-se dar des taque à questão da interpretação da norma geral, com vistas à correta percep-
ção de suas sinalizações, já que nem semp re  o possível tratamento diferente da matéria dado por uma 
lei federal corresponderá a situação de conf lito com norma es tadual precedente, edi tada com base no 
§ 32  do mesmo artigo. Da mesma forma, a precedente norma geral da União deve exercer, em relação 
à futura lei estadual, inse rida no art. 24, um papel menos limitador do que sinalizador, de forma que 
será possível tratamento diferente por parte do Estado, comple tamente ajustado à norma geral. Há si-
tuações em que ao Estado é permitido adotar maior rigor do que aquele p revisto na norma geral, se o 
objetivo do Estado, tal como consagrado na Constituição, pode ser melhor alcançado daquela forma. 
Tal é a hipótese, por exemplo, de normas de licitação, em que não se permite ao Estado flexibilizar as 
regras, mas tão-só imprimir-lhes mau rigor. 

Em outras situações, ao Es tado  pode-se  permitir flexibilizar as normas gerais, através de nor-
mas mais benéficas, o que pode ser exemplificado com hipóteses em que o móvel da norma geral seja 
assegurar  direitos do cidadão na sua relação com o próprio Es tado. 

Assim, devemos ter em conta  que suplementar normas gerais não é.apenas repeti-las, preen-
cher lacunas e regulamentá-las; é respeita-tas na sua essência e desenvolvê-las coe rentemente. Disci-
plinar de modo diferente nem sempre  significa fazê-lo contrariamente.  

O art. 23 estabelece áreas comuns de atuação paralela das diversas entidades. José Afonso da  

Silva classifica a competência af prevista  como comum, cumulativa ou  paralela.  Comentando essa 
classificação, o Constitucionalista assevera: 

"Comum, cumulativa ou paralela, reputadas expressões sinônimas, que significa a faculdade 
de legislar ou praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de igualdade, consis-
tindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades, sem que o exercício de uma venha a 
excluir a competência de outra, que pode assim ser exercida cumulativamente (art. 23)" (Op. cit., p. 
413.)  

Devem ser checadas as competências materiais: a da União (art. 21), a das diversas entidades 
(art 23), a do Município (art . 30).  

Como essa competência mate rial e execu tiva naturalmente se desdobra em competência lepis< 
lativa - é que a instrumentalização da ação es tatal se da pela plop, ia lei - para a perfeita  aplicação do 
artigo, necessário se faz compatibilizá-lo especialmente com as regras relacionadas com normas ge-
rais, princípios, diretrizes e bases de competência da União: 

"Art. 21 - Compete à União: 

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e de finir critérios de 
outorga de direitos de seu uso; 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, raneamento  bási-
co e transportes urbanos;  

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;  

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar  sobre :  

DC -  diretrizes da política nacional de transportes;  
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobi-

lização das policias militares e corpos de bom beiros militares;  
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;  

Desse confronto, percebe-se que a competência mate rial, definida no art. 21 (União), e a com-
petência legislativa, prevista  no art. 22 (União), exclusiva, afastam a atuação do Estado, ressalvando-  
se como objeto do Estado, no caso do a rt. 21, só as matérias sujeitas ao ordenamento da União ao n4  
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vel de normas gerais, diretrizes e'princtpiòs; no tocante ao art. 22, essa mesma catego ria de matéria e 
as questões específicas de que trata o parágrafo úniëo é, finalmente, o âmbito de suplementariedade, 
em que o Estado pode exercitar séú poder de legislar em face  das normas gerais relativas às matérias 
do ar t.  24, que pode mesmo .ser implementado em sua • plenitude,  na ausência das normas gerais da 
União. 

A competência executiva, entretanto, não se esgota nos enunciados; a função do Estado é di-
nâmica e deve acompanhar a evolução  da  própria sociedade. Assim, as soluções devem ser encontra-
das pela aplicação dos princípios federativos' que conjugam interesses nacionais, interesses predomi-
nantemente regionais e interesses locais, os quais devem ser perseguidos pelas entidades da Federa-
ção. Eis que, de forma expressa ou implícita, a elas, necessariamente, devem corresponder. 

Prevê a Carta da República, no a rt. 23, parágrafo único: "Lei complementar fixará normas pa-
re a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional." 

Esta regra, partindo do sistema de execução imediata dos serviços estatais, em que cada enti-
dade da Federação os executa através das respectivas administrações, sinaliza no sentido da moderni-
zação das relações das entidadetna buscada excelência dos serviços, cujos parâmetros devem estar 
definidos pela União por via de lei complementar. 

Entretanto, cooperação, ao nível das relações entre Estado e municípios, pode ser disciplinada 
em lei estadual, que terá como limite fatal a esfera de autonomia do município. A operacionalizagão 
da cooperação deve-se  dar pelo convênio, instrumento  por. excelência da consecução de objetivos 
comuns. 

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE  COMPETÉNCIAS NA CONSTITUIÇÃO-DA REPÚBLICA 

UNIAO I Material 	Exclusiva— art.. 21, I a XXV 
Comum — art. 23, I a XII 

Exclusiva.— parágrafo único do art. 23 e 
parágrafo único do art. 22 

2 Legislativa 	Privativa — art. 22, 1. a XXIX 
Concorrente art 24, I a XVI, §§ 1 9  e 42  

ESTADO-MEMBRO: 1 Material 	Exclusiva — art. 25,. §§ 19 e 3 9  
Comum — att. 23, I a XII  

2 Legislativa 

Exclusiva — art. 25, Caput, 
§§ 1 2  e32 , art  27, §§ 22  e 32  
Delegada — resultante da aplicação do art. 22, § único 
Concorrente — no domínio da legislação 
art 24, 1a XVI 
Suplementar  no domínio da legislação concorrente --
art 24,§ 22  
Plena condicionada no domínio da legislação concor-
rente - art. 24, §3° _. 



MUNICÍPIO: 	1 Material 	Exclusiva — art. 30, III a IX 
Comum — art. 23, I a XII 

2 Legislativa 	Exclusiva — art. 29, capuz, IV, V, IX, XI, art. 30, I 
Suplementar — art. 30, II  

DISTRITO FEDERAL: 1 Material 

2 Legislativa 

Exclusiva — art. 32, § 1 9  
Comum — art. 23, I a XII  
Exclusiva — art. 25, §§ 1 2  e 39  — 
art. 32 e § 1 9  

No domínio da concorrente — art. 24, I a XVI, § 4° 
Suplementar — art. 24, § 22  
Plena condicionada no domínio da legislação 
concorrente — art. 24, § 39  
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OW.: A legislação tributária é sempre  exclusiva da esfera a qual é atribuída a instituição do tributo. 

Tratamento na Constituição do Estado 

Na Constituição mineira, onde se sistematiza logo nos preceitos inaugurais a concepção teleo-
lógica do Estado, a competência, do ponto de vista da sua relação com as outras entidades, está trata-
da nos arts. 92  (competência reservada do Estado); 10 (competência material e legisla tiva do Estado, 
suplementar, privativa e concorrente); 11 (competência material comum); 61 (competência legislativa 
"latu sensu"); 144 (competência tributária). 

Aos municípios se destinam as regras de competência estabelecidas nos  arts.  169, 170 e 171. 
Várias normas nucleares de competência são desenvolvidas nos capítulos específicos. Eis o 

que ocorre  em relação à organização da Administração; à proteção do meio ambiente; à institricáo de 
regiões metropolitanas, aglomeração urbana e microrregião; à relação com outros entes da Federação. 
Desenvolvendo, por exemplo, a regra contida no inciso I do art.  10, a Constituição, em seu art. 183, 
incluído no capítulo "Do Município",define a competência do Estado para assistência aos municípios 
de escassas condições de desenvolvimento. Há, assim, no bojo da Constituição, um maior detalha-
mento das competências do Estado, o que significa um direcionamento da ação estatal. 

Vamos elencar essas matérias básicas de competência do Estado, excluída a tributária, inician-
do pelo art. 92, que incorpora a regra do art. 25, § l', da Lei Maior. 

"Art.  9' — E reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição da 
República. 

Art. 10 — Compete ao Estado: 
I — manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os Municípios; 
II — organizar seu Governo e Administração; 
111— firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere; 
IV — difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia; 
V — proteger o meio ambiente; 
VI — manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do pa-

trimônio; 
VII — intervir no Município, nos casos p revisto nesta Constituição; 
VIII  — explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de 

distribuição, os serviços locais de gês canalizado; 
IX — explorar diretamente, ou mediante concessão, os se rviços de transporte ferroviário e 
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aquaviário que não transponham os limites do seu território e o rodoviário estadual de passagei ros; 
X - instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião; 
XI - instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta, compatibili-

zando-o com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária; 
XII - criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas e 

equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas do Estado, para proteção ecológica, pesquisa 
científica e recreação pública, e dotá-los dos serviços públicos indispensáveis às suas finalidades; 

XID - dispor sobre  sua divisão e organização judiciarias e divisão administrativa; 
XIV - suplementar as normas gerais da União sobre: 
a) organização, efetivos, garantias, direitos e deveres da Policia Mi litar; 
b) licitação e contrato administrativo na administração pública direta e indireta: 
XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrentemente com a 

União, sobre : 
a) direito tributário, financeiro , penitenciário, econômico e urbanístico; 
b) orçamento; 
c) junta comercial; 
d) custas dos serviços forenses; 
e) produção e consumo; 
I) floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do ambiente e controle da poluição; 
g) proteção do patrimônio histórico, cultural, artistico, turístico e paisagístico; 
h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e di reitos de valor ar-

tistico,estético, histórico, turístico e paisagístico; 
i) educação, cultura, ensino e desporto; 
j) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
I) procedimentos em matéria processual; 
m) previdência jurídica e defensoria pública; 
o) apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração social; 
p) proteção à infância e à juventude; 
q) organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. 
§ 1 9  - No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá: 
1- competência suplementar; 
II - competência plena, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando suspensa a 

eficácia da lei estadual no que for contrário a lei federal superveniente. 
§ 29  - O Estado poderá legislar sob re  matéria da competência privativa da União, quando 

permitido em lei complementar federal. 
Art. 11 - É competência do Estado, comum à União e ao Município: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia do portador de deficiência; 
ID - proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

momumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII  - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produçao agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, com a viabili- 
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zação da assistência técnica ao produtor e da extensão rural;  
DC — promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais  

e de saneamento básico;  
X — combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, mediante a integração so-

cial  dos setores desfavorecidos;  
XI — registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e de exploração de  

recursos hfdricos e minerais em seu território;  
XII  — estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito."  
`Art. 61 — Cabe à Assemblfa Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para  

o especificado no art. 62, dispor sobre  todas as materias de competência do Estado, especificamente:  
I — plano plurianual e orçamento anuais;  
II — diretrizes orçamentárias;  
III — sistema tributário estadual, arrecadação e distribuiçao de rendas;  
IV — dívida pública, abertura e operação de crédito;  
V — plano de desenvolvimento;  
VI - normas gerais relativas ao planejamento e execução de funções públicas de interesse c o-

mum, a cargo da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregiáo;  
VII — fixação e modificação dos efetivos da Polícia M ilitar;  
VIII — criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administra-

ção direta, autárquica e fundacional e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabeleci-
dos na Lei  de Diretrizes Orçamentárias;  

IX — servidor público da administração direta, autáquica e fundacional, seu regime jurídico  
único, provimento de cargos, estab ilidade e aposentadoria de civil e reforma e transferência de militar  
para a inatividade;  

X — frcação do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e  
demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado;  

XI — criação, estruturação e definição de atribuições das Sec retarias de Estado;  
XII  — organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do  

Tribunal de Contas, da Policia M ilitar, da Polícia Civil  e dos demais órgãos da Administração Públi-
ca;  

XIII - organização e divisão judiciárias;  
XIV — bens do domínio público;  
XV — aquisição onerosa e alienação de bem imóvel do Estado;  
XVI — transferência temporária da sede do Governo Estadual;  
XVII — matéria decorrente da competência comum prevista no art. 23 da Consfrtuição da Re-

pública;  
XVIII  — matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República;  
XIX — matéria da competência reservada ao Estado Federado no § 1 2  do art. 25 da Constitui-

ção da República."  
Percebe-se  que a sistemática adotada na Constituição do Estado para enumeração de normas de  

competência, respaldada na norma do art. 25 da Constituição da República, invertida a técnica no  
plano estadual, orientou-se no sentido de esgotar as  possibilidades do Estado, respeitados os princf-
pios e os limites estabelecidos na Carta  Magna.  

A Constituição de Minas enumera (a rts. 92, 10 e 11), a par da competência comum é da com-
petência do domínio da legislação concorrente, em-rol de possib ilidades de atuação, de natu reza exe-
cutiva ou legislativa, com base nas  competências expressa ou tacitamente deferidas ao Estado na  
Carta Federal.  

Avançando nos espaços deixados pela Constituição-da República, o Cons tituinte mineiro pro- 
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curou explicitar as competências reservadas ao Estado, como, por exemplo, se observa no art. 106, I, 
f, da Carta Estadual, que trata do mandado de injunção, ou, ainda, no art. 106, I, b, referente à ação 
direta de inconstitucionalidade. 

7.4. A Desconcentração do Poder Polftico e o Fortalecimento do Legislativo 

Não basta definir o que se insere  na competência do Estado federado. E preciso delinear o pa-
pel do Legislativo e, especialmente, o que se encontra ao alcance desse poder ao nível de iniciativa. 
E preciso definir qual a densidade do poder reservado à Casa  Legislativa.  

É forçoso reconhecer que a desconcentração do poder político é uma tônica que marca a orga-
nização dos poderes na nova Carta. 

Ja no tocante ao processo, a Carta atual traz uma peculiaridade: pela primeira vez em nossa 
história, o poder constituinte "ah initio" é exercido diretamente pelas representações parlamentares. 

O fortalecimento do Legislativo vinga no texto constitucional, principalmente, ao se reconhe-
cer o parlamento como instância privilegiada do exame da oportunidade e da conveniência de qual-
quer diploma legal, enquanto catalisador das aspirações popula res e, em última análise, definidor das 
diversas políticas estatais a serem implementadas. 

Retomam ao Legislativo atribuições legislativas originariamente suas, a par da conquista de 
novas prerrogativas no campo da fiscalização e dos controles. 

De outra parte, enfatiza-se a par ticipação parlamentar, através de vários mecanismos inte rnos 
assecuratórios da prevalência da representação popular. 

As perspectivas, assentadas ainda no plano formal, mostram que o fantasma do Poder Legisla-
tivo esvaziado durante a prolongada experiência ditatorial deve dar lugar a um Poder novo e atuante, 
vivificado pelo processo simbiótico de poder estatal e sociedade e fortalecido pelo poder político, 
cujo eixo para ele aos poucos se transfe re. 

7.5. 0 Poder Legislativo e a Iniciativa das leis 

Em princípio, cabe à Assembléia Legisla tiva dispor sobre  todas as matérias de competência do 
Estado, o que é feito, via de regra, com a sanção do Governador. Aqui se situam as matérias relacio-
nadas no art. 61 da Constituição do Estado. A intervenção do Execu tivo, seja pela sanção expressa 
ou tácita, seja pelo veto, ainda que passível de rejeição — é essencial para a configuração da lei. No 
referido artigo encontra-se o elenco da competência legisla tiva "lato sensu". 

Entretanto,  deve-se  esclarecer que a Assembléia não detém poder inicial em relação a todas es-
sas matérias, objeto de lei. Vale dizer. a Cons tituição estabelece  competências privativas para defla-
gração do processo legislativo em casos enumerados, o que vem limitar, sobremaneira, a atuação e o 
poder da Assembléia. 

Assim, além dos virtuais limites que se opõem ao Estado, a Casa Legislativa encontra obstá- 
culos relativamente à iniciativa, dentro da esfera estadual. A diversos órgãos se  deferem  atribuições 
co-legislativas e, muitas vezes, de forma  privativa.  

Iniciativas privativas 

Norma bastante didática reúne as matérias de iniciativa privativa (aquelas em relação às quais 
o poder inicial é reservado a um•determinado órgão), sem contudo esgotá-las. Eis o artigo de que co-
gitamos: 

r 
i 

• 
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"Art. 66 — São matérias de inicia tiva privativa, além de ou tras previstas. nesta.Constituição: 
I — da Mesa da Assembleia: 
a) o Regimento Inte rno da Assembléia Legislativa; 
b) a remuneração do Deputado, em cada legislatura,  para  a subseqüente, observado o disposto 

nos arts. 150, II , 153, III, e 153, § 2 9 , 1, da Constituição da República; 
c) a remuneração, para cada exercício financeiro, do Governador, do Vice-Governador ,e do 

Secretário de Estado, observado o disposto nos arts. 150, II , 153, III , e 153, § 29 , I, da Constituição 
da República; 

d) o regulamento geral, que disporá sob re  a organização da Sec retaria da Assembléia Legisla- 
tiva, seu funcionamento, sua policia, criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função, 
regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva renumeração, observados os parâmetros 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1 9  e 22 , e 32; 

e) a criação de entidade da administração indi reta da Assembléia Legislativa; 
f) a autorização para o Governador ausentar-se do Estado, e o Vice-Governador, do País, 

quando a ausência exceder quinze dias; 
g) a mudança temporária da sede da Assembléia Legislativa; 
II — do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação e a extinção de cargo e função públi-

cos e a fixação de vencimentos de seus memb ros e dos servidores da Secretaria, obse rvados os parti-
metros  da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

[II — do Gove rnador do Estado: 
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar; 
b) a criação de cargo e função públicos da administação direta, autárquica e fundacional e a 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autár- 

quica e fundacional, incluído o p rovimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transfe-
rência de militar para a inatividade; 

d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais enti-
dades sob cont role direto ou indireto do Estado; 

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo tentidade da 
administração indireta; 

• t) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Publica, da Policia Civil, da Polícia 
Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, respeitada a competência normativa da União; 

g) os planos plurianuais; 
h) as diretrizes orçamentárias; 
i) os orçamentos anuais; 

IV — do Tribunal de Justiça, por seu Presidente: 
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e vara judiciária, a fixação de venci-

mantas  de seus membros, dos juizes, inclusive dos tribunais infe riores, dos serviços auxiliares e dos 
juizos que the forem vinculados, obse rvados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e o disposto nos arts. 24, §§ l° e 2°, e 32; 

b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua Secretaria e das Se-
cretarias dos Tribunais de Alçada, sob o regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da 
respectiva remuneração, obse rvados os parâmetros estabelecidos na Lei de Di retrizes Orçamentárias e 
o disposto nos arts. 24, §§ 1 2  e 2°, e 32; 

c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações." 
As regras do inciso II do art. 66 se compatibilizam coma do § 3 2  do art 77 (Tribunal de 

Contas); as do inciso IV, com o art. 98, 104 e 116 (Tribunal de Justiça); as do inciso I, com as do att.  

5 
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Governador 	 art. 66, III 

Mesa da Assembléia 	art. 66, I 	 art. 62,11,111,1V, V, VII, VIII, 
XI, XII, XXXV, XXXVI 
Veja art. 80, VII, Reg. Interno 

Presidente 
T. Justiça 

T. Contas 

art 66, IV 	arts. 98, 104 a 116 

art. 66, II 	art. 77, § 3° 

M. Público art 66, § 22(* ) 	art. 122, I, a art. 125; I 

Cidadãos 	 art. 67 
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62 (Assembléia Legisla tiva); e as dg inciso III  (Governador), com dispositivos esparsos no texto e 
com os princípios. 

As matérias inseridas no rol das iniciativas privativas, ressalvadas as da Mesa da Assembléia, 
não podem ser objeto de projetos da Assembléia. O § 22  do art. 70 da Carta mineira, entretanto, dá 
força saneadora à sanção, relativamente a projetos cuja iniciativa, reservada privativamente, pela 
Constituição, ao Executivo, tenha sido exercida por outrem: "A sanção expressa ou tácita supre  a ini- 

■ 	ciativa do Poder Execu tivo no processo legislativo". - 

INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

• O esquema de iniciativa privativa não prevalece para proposta de Emenda à Constituição. 

INICIATIVA EXPRESSAMENTE FACULTADA 

(9 Representeçao de InconstlOxionelitleEe - ADIN - 1 53-1 

E de se notar, todavia, que esses limites não prevalecem em relação a proposta de emenda 
constitucional, consoante dispõe o § 1 2  do art. 64, quando trata da matéria: 

"Art. 64— 

§ 1 2  — As regras de iniciativa privativa pertinentes a legislação infraconstitucional não se apli-
cam à competência para a apresentação da proposta de que trata este ar tigo." 

Excluída, assim, hipótese de iniciativa privativa para proposta de Emenda Constitucional, pre-
valece para todas as matérias, nesse grau de tratamento, a ampla iniciativa, registrada no supracitado 
artigo: 

"Art.  64 — A Constituição pode ser emendada por p roposta: 
I — de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa; 
II — do Governador do Estado; ou 
lII — de mais da metade das Câmaras Municipais, manifestada pela maioria de cada uma de- „ 

5 
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Devem ser particularmente destacados os limites que se colocam ao exercício da prerrogativa 
emendas à Constituição. Têm caráter restritivo os § 22  e 59  do supramencionado artigo. 

" Art.  64 	— 

§ 2° — A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defe-
sa, nem quando o Estado estiver sob intervenção federal. 

§ 59  — A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não po-
de ser reapresentada na mesma sessão legislativa." 

7.6. Competência Privativa da Assembléia 

De outra parte, neutralizando, ainda mais, a iniciativa privativa, a Constituição fixa matérias 
de competência privativa da Assembléia (exclusiva), indelegável por força do art. 72, § 1 9. Em rela-
ção a elas, importa afastar a interveniência do Executivo ou de qualquer out ro  órgão nas decisões. 
Tais são as que se encontram reunidas no art.  62, cujo teor é o seguinte: 

"Art. 62 — Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I — eleger a Mesa e constituir as comissões; 
II — elaborar o Regimento Interno; 
III — dispor sobre  sua organização, funcionamento e policia; 
IV — dispor sobre  criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus ser-

viços e de sua administração indi reta e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na Lei de biretrizes Orçamentárias; 

V — aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria, nos termos desta Constitui- 
ção; 

VI — conceder licença para processar Deputado; 
VII  — fixar, em cada legislatura, para ter vigência na subseqüente, a remuneração do Deputa- 

do; 
VIII — fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice-Goverha-

dor e do Secretário de Estado; 
IX — dar posse ao Governador e ao Vice-Governador do Estado; 
X — conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador do Estado; 
XI — conceder licença ao Governador do Estado para interromper o exercício de suas funções; 
XII  — autorizar o Governador a ausentar-se do Estado, e o Vice-Gove rnador, do País, quando 

a ausência exceder quinze dias; 
XIII  — autorizar, por dois terços  de  seus membros, a instauração de processo contra o Gover-

nador e o Vice-Governador do Estado, nos crimes de responsabilidade, e, contra o Secretário de Es-
tado, nos crimes de responsabilidade não conexos com os do Governador;  

XIV — processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de respon-
sabilidade, e, o Secretário de Estado, nos c rimes da mesma natureza conexos com aqueles; 

XV — processar e julgar o Procurador Geral de Justiça e o Procurador Geral do Estado nos 
crimes de responsabilidade; 

XVI — aprovar, por maioria de seus membros e por voto secreto, a exoneração, de oficio, do 
Procurador Geral de Justiça, antes do término de seu mandato; 

XVII — destituir, na forma da lei orgânica do Ministério Público, por maioria de seus membros 
e voto secreto, o Procurador Geral de Justiça; 

XVIII — destituir do cargo o Gove rnador e o Vice-Governador do Estado, após condenação 
por crime comum ou de responsabilidade; 

XIX — proceder à tomada de contas do Governador do Estado não apresentadas dentro de ses- 
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senta dias da abertura da sessão legisla tiva; 
XX - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado, e apreciar os relató-

rios sobre a execução dos planos de governo; 
XXI - escolher cinco dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas; 
XXII - apreciar , anualmente, as contas do Tribunal de Contas: 
XXIII  - aprovar , previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha: 
a) dos Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas indicados pelo Governador, 
b) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador, do Conselho Estadual 

de Educação e do Conselho de Defesa Social: 
c) de Interventor em Município: 
d) de titular  de cargo, quando a lei o determinar; 
XXIV - eleger os quatro  membros do Conselho de Governo a que se refere  o inciso V do art. 

94: 
XXV - autorizar celebração de convénio pelo Governo do Estado com entidade de direito prí-

blico ou privado e ratificar  o que, por motivo de urgênciá, ou de interesse público, for efetivado sem 
essa autorização, desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteis subseqüentes ã 
seu celebração;(' )  

XXVI - aprovar  convênio intermunicipal para modificação de limites; 
XXVII  - solicitar  a intervenção federal: 
XXVIII - aprovar ou suspender a intervenção em Município; 
XXIX - suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo estadual declarado, in-

cidentalmente, inconstitucional por decisão definitiva do T ribunal de Justiça, quando a decisão de in-
constitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado: 

XXX - sustar  os atos normativos do Poder Execu tivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa; 

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indi- 
reta; 

XXXII - dispor sobre  limites e condições para a concessão de garantia do Estado em opera,  
ções de crédito; 

XXXIII - zelar  pela preservação de sua competência legislativa em face  da atribuição norms-
tiva dos outros Poderes; 

XXXIV - aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, ressalvado o dis-
posto no art. 247, §3 12 : 

XXXV - mudar temporariamente sua sede: 
XXXVI - dispor sobre  o sistema de previdência e assistência social dos seus membros e dos 

servidores de sua Secretaria, observado, ainda, o disposto no art. 31, III; 
XXXVII - manifestar-se, perante o Congresso Nacional, após resolução aprovada pela maioria 

de seus membros, na hipótese de incorporação, subdivisão ou desmembramento de área do território 
do Estado, nos termos do art. 48, VI, da Constituição da República." 

Essa norma deve ser particularmente analisada em face  do inciso 1 do art. 66. 
São matérias tratadas mediante processo legislativo que transcor re  na sua integralidade no seio 

do Legislativo - da iniciativa ã promulgação - cuja instrumentalização se dá por Resolução (art. 66, § 
1 2, c/c o ar t.  61, caput) Litteris: Art. 66- "§ 1 9  - A iniciativa de que tratam as alfneus do inciso l é 
formalizada por meio de projeto de resolução." O referido inciso cuida de iniciativas privativas da 
Mesa da Assembléia no tocante a matérias inseridas no rol daquelas, objeto de competência privativa 

(1 Redresentaç/o de IrroonedNmlonaadade — ADIN —1 654, btgda  também  sobre o Inciso  XVI do art.  N.  
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da Assembléia, enunciadas no art. 62. Já o "caput" do art. 61 dispensa a sanção do Governador para 
o especificado no art. 62. Logo, o tratamento legislativo da matéria é dado via Resolução. 

7.7. Iniciativa Popular e Iniciativa do Ministério Público 

Merece destaque a iniciativa popular, consagrada na Carta da República no art. 61, § 29 , e re-
prisada no art. 67 da Carta Estadual, nos seguintes termos. 

"Art. 67 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria mdelegável, previstas nesta 
Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela ap resentação à Assembléia Legislativa de 
projeto de lei, subscrito por, no mínimo, dez mil  eleitores do Estado, em lista organizada por entidade 
associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. 

§ 1 9  - Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de eleito res alistados na 
Capital do Estado. 

§ 29  - Em cada sessão legislativa, o número de p roposições populares e limitado a cinco pro-
jetos de lei." 

Observa-se que não se reserva ao cidadão inicia tiva privativa, pelo que não há nela qualquer 
caráter inibidor à ação do Poder Legislativo. 

Deve ainda, ser realçada a iniciativa prevista para o Ministério Público. Os arts. 66, § 2 2 , 122, 
1, e 125, 1 cuidam das matérias, sem, contudo, reservar ao órgão competência privativa. É-lhe tão-so-
mente facultada a iniciativa. Eis as construções normativas a que nos referimos: 

" Art. 66 	  
§ 29  - Ao Procórador Geral de Justiça é facultada, além do disposto no ar t.  125, a iniciativa de 

projetos sobre  a;  criação, transformação e extinção de cargo e função públicos do Ministério Público e 
dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva remuneração, observados os parametros estabeleci-
dos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o disposto nos arts. 24, §§ 1 9  e 2°, e 32."( * ) 

"Art. 122 - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e finan-
ceira, cabendo-lhe, especialmente: 

I - propor ao Poder Legislativo criação e extinção de seiras cargos e serviços auxiliares e a fi-
xação dos vencimentos d"e seus m embros e servidores;"(* ) 

"Art. 125 - E facultada ao Procurador Geral de Justiça a iniciativa de lei complementar que 
disponha sobre : 

I - organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, obse rvado o seguinte: 

Na prática,- tem-se registrado .0 uso dessa faculdade do Ministério Público, em ação conjunta 
com o Goverandor. A Assembléia tem recebido p rojetos relativos às matérias mencionadas, subscritos 
pelo Governador e. pelo Procurador Geral de Jus tiça. 

7.8. Vedações e Condicionamentos 

A Constituição da República traz vedações ao Estado, as quais interferem no poder de legislar 
umas, explícitas; outras, implícitas, deduzidas do próprio sistema de repar tição de competências, que 
é inovador. e da foana de Estado e de Governo. 

Entre as explícitas, podem ser registradas as seguintes: vedações político-administrativas: (arts. 
19, 1, II, In; 34, I; 35, capuz, vedação política, com ressalvas, par!  a  preserva9so da autonomia 

s ri Repnsnlpb M Inooneabldonalldaa - ADILA • 1631. 
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municipal; parâmetros e limites no tocante à Administração Pública e servidores (art 37, art. 169, a rt. 
38 ADCT); 

limitações ao poder de tributar: arts. 150, 152: 
limitações no campo das finanças públicas no âmbito de competência legislativa e garantia de 

que o Poder Legislativo participe do tratamento da matéria orçamentária, como realce para o princípio 
da legalidade - art. 165, §§ 82  e 92 ; art. 167; 

condicionamentos na repartição e aplicação das receitas - arts. 158; 159, § 32; 169; art. 38, 
ADCT; art. 212 (amenização do princípio da autonomia do Estado, tendo em vista o caráter nacional 
do problema envolvido - Educação); 

as limitações implícitas são vedações que decorrem da interp retação do art. 34 e dos princípios 
federativos, democrático, republicano (integridade do Estado, independência dos Poderes, moralidade 
administrativa, autonomia municipal; O desrespeito aos princípios af subjacentes autoriza a interven-
ção da União no Estado. 

Os limites definidos nos a rtigos 21, 22, 29 e 30 (com ressalvas) que delineiam a esfera de 
competência reservada ao Estado. 

Por oportuno, registramos alguns dispositivos da Constituição do Estado que traduzem limites 
à iniciativa, quer de projetos, de emendas, a par de preceitos que contêm limitação geral. Os arts. 71 
e 90, VI, estabelecem norma restritiva do poder de apresentação de projetos: 

"Art. 71 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de 
novo projeto na mesma sessão legislativa  por proposta da maioria dos membros da Assembléia Le-
gislativa". 

" Art.  90 	- 

VI - fundamentar os projetos de lei que remeter à Assembléia Legislativa." 
Os arts. 68 e 72, § 32 , 160, III e § 1 2 , por exemplo, consagram limitações ao poder de emenda 
"Art. 68 - Não será admitido aumento de despesa p revista: 
I - nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a comprovação da existên-

cia de receita e o disposto no art. 160, III; 
II - nos projetos sobre  organização dos serviços administrativos da Assembléia Legislativa, 

dos Tribunais e do Ministério Público." 
"Art. 72 	- 
§ 32  - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembléia Legislativa, esta o 

fará em votação única, vedada qualquer emenda." (O disposi tivo cuida de resolução para delegação 
de poderes ao Executivo.) 

	

"Art. 160 	- 
III - as emendas ao projeto.. da lei do orçamento anual ou a projeto que a modifique somente 

podem ser aprovadas caso: 
a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
b) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despe-

sa, excluídas as que incidam sobre: 
1) dotação para pessoal e seus encargos; 
2) serviço da dívida; 
3) transferência tributária constitucional para Município; ou 
c) sejam relacionadas: 
I) com a correção de er ro  ou omissão; ou 
2) com as disposições do projeto de lei. 
§ 1 2  - O Governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembléia Legislativa, para pro-

por modificação nos projetos a que se refere  este artigo, enquanto não iniciada, na Comissão a que se 
refere  o inciso I, a votação da parte cuja alteração for proposta." 



Estado Federado — Competência Legislativa e Poder Inicial da Assembléia 

Já o art. 72, tratando de leis delegadas, restringe-as ao Governador e sinaliza com todos os 
condicionamentos a que se submetem: 

"Art. 72 — As lei delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, por so licitação à As-
sembléia Legislativa. 

§ 12 — Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência priva tiva da Assem-
bléia Legislativa, a matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre : 

I — organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do T ribunal de Contas, a carreira 
e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos se rvidores de suas Secreta-
rias; 

II — planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
§ 22  — A delegação ao Governador do Estado terá a  forma  de resolução da Assembléia Legis-

lativa, que especificárá seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
§ 32  — Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembléia Legislativa, esta o 

fará em votação única, vedada qualquer emenda." 
Ressalte-se, ainda, que, no tocante à iniciativa, a Constituição estabelece  outros condiciona-

mentos, tais como: indicação do período em que os projetos devem ser apresentados; necessidade de 
compatibilização prévia de propostas (art. 155, §§ 1 9  e 29); instrução ou formalização do processo 
(art. 157, § 1 2). 

7.9. A Instrumentalização da Cons tituição do Estado como Garantia de sua Eficácia 

Ao legislador ordinário cabe a grande tarefa de implementar a Constituição, editando normas 
adequadas ao exercício das demais funções estatais. Entretanto, a plenitude do ordenamento só será 
alcançada pelo exercício compartilhado dos Pode res e órgãos oficiais, tendo como pressuposto a ci-
dadania, exercitada no bojo de uma sociedade civil  organizada que participe das decisões, compatibi-
lizando as diversas missões do Estado: a de controle, no plano interventivo; a de provimento das ne-
cessidade dos cidadãos, através da regulação dos serviços públicos; e a de fomento às atividades eco-
nõmicas, numa linha progressivamente socializante. 

Os objetivos prioritários do Estado definidos no art. 22  da Carta mineira não podem ficar me-
ramente no plano cons titucional, como um ideário filosófico que bem se enquadra num modelo arro-
jado de federalismo, inspirado no Estado democrático de Direito. 

De permeio em diversos capítulos da Carta que os desenvolve, precisam ser instrumenmli7ados 
por legislação própria e, mais do que isso, devem sair do plano formal e serinternalizados no quoti-
diano das relações Estado — sociedade, Gove rno — cidadão. 



Especificação dos órgãos de Apoio ao Processo Legislativo 

8. ESPECIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 

8.1. Secretaria-Geral da Mesa 

A Secretaria-Geral da Mesa compete assessorar a Mesa, o Plenário e as Comissões da Assem-
bléia no processo legislativo qu anto a este e às atividades político-parlamentares; coordenar e orientar 
o trabalho técnico das seguintes unidades administrativas, que lhe são tecnicamente subordinadas: 

I — Departamento de Apoio ao Processo Legislativo; 
II — Departamento de Consulto ria e Pesquisa; 
III — Departamento de Apoio ao Orçamento e Fiscalização Externa: 
IV — Departamento de Documentação e Informação; 
V — Departamento de Registros Taquigráficos, Redação, Publicação e Anais. 
Na Secretaria-Geral da Mesa, o processo legislativo tem inicio e término, respectivamente, 

com a entrada das proposições e seu encaminhamento para sanção ou promulgação, após a tramitação - 
legislativa especifica. 

Dentre outras atribuições, ao órgão incumbe: 
— fornecer informações gerais sob re  o processo legislativo, tais como: 
. entrada de proposições; 
. chegada de Mensagens e expedientes; 
. inclusão de matérias nas pautas das reuniões de Plenário; 
. funcionamento do Plenário e transcurso das reuniões; 
.reuniões de Lideranças com a Mesa; 
. prazos de encaminhamento de proposições para sanção e promulgação; 
— receber e registrar proposições; 
— redigir e encaminhar a Correspondência Oficial da Casa; 
— assessorar as reuniões de Lideranças com a Mesa; 
— assessorar processos específicos; 
— atender a órgãos oficiais e a segmentos da sociedade civil, em matéria legislativa; 
— agendar reuniões solenes e especiais e p reparar o respectivo roteiro; 
— prestar suporte técnico para realização de simpósios e seminários de caráter institucional; 
— organizar e distribuir publicações técnicas de apoio ao p rocesso; 
— elaborar os termos de posse dos Depu tados, dos suplentes convocados, do Governador e do 

Vice-Governador; 
— distribuir as pautas de reuniões do Plenário; 
— registrar as alterações de filiação partidária, para o fim, inclusive, de definição da composi-

ção das comissões; 
Para o desenvolvimento de suas atividades, a Secretaria-Geral da Mesa con ta  com o apoio de 

duas Gerências: uma, de Apoio ao Plenário, e outra, de Assessoramento, além de uni Setor de Cor-
respondência Oficial 

8.2. Departamento de Apoio ao P rocesso Legislativo 

O Departamento de Apoio ao Processo Legislativo tem como objetivo p restar apoio adminis-
trativo e assessoramento e consultoria técnica às reuniões das Comissões, assim como acompanhar o 
respectivo processo legislativo. 

Para consecução desse objetivo, incumbe-lhe: 
— controlar os prazos de tramitação das matérias em fase de elaboração de parecer, 
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— elaborar  minutas de pareceres técnicos: 
— elaborar minutas de p roposições a serem apresentadas na conclusão do parecer, 
— manter contatos permanentes e com Líderes de Bancadas, Relatores de p roposições e demais 

Deputados membros das Comissões, visando buscará orientação técnica para discussão da proposi- 
ção; 

— acompanhar e assessorar reuniões de Comissões; 
— prestar informações sobre  procedimentos regimentais relativos às comissões e ao seu fun-

cionamento; 
— manter contato com outros órgãos e segmentos da sociedade interessados na tramitação de 

proposições; 
— assessorar o Presidente e os membros das comissões, durante as reuniões; 
— prepar ar  e assessorar, por solicitação dos respectivos Presidentes, outras atividades das c o-

missões, com vistas a subsidiar  o processo legislativo (seminários, simpósios, etc.). 
— colaborar na elaboração: das normas complementares de funcionamento das comissões; dos 

despachos a serem formulados e das decisões de questões de ordem suscitadas nas comissões; 
— manter contatos com os Presidentes de comissão, visando à definição de prio ridades para 

organização da pauta  das reuniões das comissões; 
— adotar as providências necessárias para a realização' de reuniões de comissões. 

8.3 Departamento de Consulto ria e Pesquisa 

O Departamento de Consultoria e Pesquisa tem como objetivo prestar  assessoramento e con-
sultoria ao Deputado no processo legislativo e nos procedimentos político-parlamentares; desenvolver 
programas de pesquisa, de forma a fornecer elementos de esclarecimento ao processo legislativo,  is  
manifestações político-parlamentares; realizar estudos técnico-científicos necessários à elaboração le-
gislativa; elaborar instruções e minutas de proposições e outros documentos parlamentares. 

Para cumprimento desse objetivo, incumbe-lhe: 
— emitir pareceres técnicos, responder e subsc rever consultas sobre  matérias trazidas a seu 

exame, mediante solici tação de Deputados, membros da Mesa,  Secretaria-Geral  e Diretoria-Geral, por 
distribuição do Diretor. 

— elaborar propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, projetos de lei 
ordinária, projetos de resolução, emendas, substitutivos, e, eventualmente, requerimentos p arlamenta 
tes; 

— fazer minutas de pronunciamento e conferência sobre  matérias técnicas, para Depu tados; 
— elaborar textos para supo rte à atividade técnico-jurídica e político-parlamentar; 
— exercer eventualmente atividades de apoio polftico-parlamentar ;  
— estudar e indicar alternativas para iniciativa parlamentar e para a administração da Secretaria 

da Assembléia; 
— prestar assessoramento a parlamentares em conferência, palestras, reuniões, etc, inclusive 

fora da Capital; 
— coletar dados e organizar fontes de pesquisa do órgão; 
— fazer estudos e elaborar trabalhos técnicos; 
— encarregar-se da elaboração, publicação e distribuição do Boletim Indicador; 
— manter atualizados os seguintes bancos de dados: 

. indices econômicos; 

. dados eleitorais — resultados das eleições em Minas Gerais: 1982, 1986, 1989 e 1990; 

. arquivo jornalístico sobre  temas relevantes (economia, política, satlde, educação, meio 
ambiente, ciência e tecnologia, etc.); 
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— prestar informações sobre :  
Constituintes Mineiras de 1891, 1935, I947'e 1989; '  

. biografias da elite política mineira de 1889 a 1990; 	• 
— desenvolver projetos de caráter institucional de natureza permanente ou temporária  

8.4. Departamento de Apoio ao Orçamento e Fiscalização Excetua  

O Departamento de Apoio ao Orçamento e Fiscalização Exte rna tem coma objetivo prestar su-
porte técnico e administrativo ao acompanhamento dos planos, programas, dire trizes orçamentárias,  
orçamento e contas públicas das obras e fiscalização de insestimentos.. Elaborar, registrar, acompa-
nhar a tramitação e. instruir p roposições ou documentos re lacionados com o controle externo, com a  
distribuição de subvenções e com matéria financeira e tributária.>Prestar assessoramento nessas maté-
rias às Comissões, especialmente à de Fiscalização Financeira e Orçamentária, além de apoio admi-
nistrativo a esta dltima. . 

Para atingir esse objetivo, incumbe-lhe: 	 • 
— prestar assessoramento técnico especialiiado'as Comissões da Assembléia, especialmente à 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mediante estudos, pesquisas, análises, elaboração de rela-
tórios, pareceres e proposições.  

a) nos processos de tomada de contas  do  Govbmo •do Estado; das entidades da administração 
indireta e do Tribunal de Contas; 

b) na abertura de créditos adicionais:  
c) nas representações do Tribunal de Contas do Estado ou nas de.iniciativa popular, 
d) no exame de atos sustados pelo T ribunal de Contas na apreciação de contratos cuja susta-

cão foi solicitada pelo Tribunal; 
e) nos planos e programas de desenvolvimento, anuais ou plurianuais; 
f) na apreciação de lei orçamentárias on de suas modificações; 
g) nas requisições de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre  as contas de órgãos 

e entidades da Administração estadual; 
h) na apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
— elaborar minutas de proposições e pareceres afetasãàs matérias; 
— estabelecer contatos, por solicitação de P residente de comissão, com: 
a) auditorias de controle externo do Tribunal de Contas e órgãos do sistema de administração 

financeira, contabilidade e auditoria do Poder Exeeutivo, com  vistas .ab exame das contas do Gover-
nador e das entidades da administração indireta;' • 	. 

b) com os órgãos do sistema do planejamento e orçamento da administração direta e da indi 
reta, visando ao acompanhamento da elaboração do p rojeto de orçamento anual; 

— acompanhar  a execução orçamentária, inclusive quanto à abertura de créditos suplementares, 
especiais e extraordinários;  

— analisar  contratos e petições e outros instrumentos jurídicos. 

8.5 .Departamento de Documentação e Informação 	• 

O Departamento de Documentação e Informação tem por objetivo o fornecimento de dados e 
documentos para subsidi ar  a ação legislativa.  Para cumprir suas finalidades, este Departamento se es-
truturou em quatro  gerências, que se caracte rizam pelo tipo de material informativo que  trabalham.  

A Gertncia de Arquivo recebe , organiza e informa sobre a documentação. gerada pela As-
sembléia enquanto no exercício da função legislativa. Como custodiador da memória do Poder, o ar-
quivo guarda todos os documentos originais que compõem os processos legislativos e administrativos ., 
Essa gerência atende a consultas no seu recinto e fornece cópias xerox mediante requisição em for-
mulário próprio. 
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A Gerência de Biblioteca adqui re , processa e empresta livros, periódicos e recortes de jor-
nais. A consulta local é franqueada a todos. Já o empréstimo é exclusivo para Deputados e funcioná-
rios, devendo o solicitante comparecer à Biblioteca para se cadastrar como usuário, por ocasião do 
primeiro  pedido. 

A Gerência de Informações Institucionais p resta informações sobre  tramitação de matéria, 
pautas, agendas, composição de comissões, filiações partidária, processo de elaboração de normas 
relevantes para a Assembléia, composição de bancadas e respectivas lideranças, linhas de pesquisa 
em andamento na Casa e especialistas por área. Através de seus terminais, essa Gerência pode infor-
mar sobre a atuação parlamentar, a fase de tramitação das proposições, fazendo agrupamentos por pe-
rtodo, partido político ou assunto. 

Na Gerência de Referência Legislativa obtêm-se informações sobre legislação mineira e 
federal, através de um terminal' ligado ao sistema PRODASEN. Além da legislação, o PRODASEN 
tem bancos de dados sobre  a jurisprudência de todos os tribunais federais, discursos de parlamenta-
res, matérias em tramitação no Cong resso, etc. (vide relação anexa: Bancos de Dados do Departa-
mento de Documentação e Informação). A Referência Legislativa fornece listagens de pesquisas soli-
citadas, bem como a cópia do texto integral das normas, mediante ap resentação de requisição em for-
mulário próprio. 

O atendimento no Departamento de Documentação e Informação é centralizado e os ramais pa-
ra contato são 7161 e 7179. 

8.5.1 Bancos de Dados do Departamento de Documentação e Informação (D.D.I.) 

O DDI processa sois bancos de dados, o MATE (Matérias em Tramitação) e o NJMG (Normas 
Jurídicas de Minas Gerais) e acessa vários outros alimentados pelo PRODASEN (Centro  de Proces-
samento de Dados do Senado Federal) e pela própria Assembléia de Minas. 

Nesse item serão listados os principais bancos de dados disponíveis no DDI, com ênfase nos 
esclarecimentos sobre  sua utilidade e forma de acesso. 

NJMG (Normas Jurídicas de Minas Gerais) 
É um banco que faz referência ã legislação estadual (leis e decretos) e as normas da Assem-

bléia Legislativa de Minas Gerais ( resoluções e deliberações), publicadas a partir de 1946. 
Essas referências contêm tipo, número , data de publicação e alterações incidentes sobre  as 

normas. Além disso, pode-se recuperá-las também por todos os assuntos tratados no seu texto, através 
da indexação. Assim sendo, o banco de dados NJMG responde aos seguintes tipos de perguntas: 

— Quais são as normas que tratam de meio ambiente? 
— Que alterações sofreu a lei 8.543? 
— Quantos decretos sobre  ICM foram baixados pelo Gove rno Estadual no período compreen-

dido entre maio de 1975 e outubro  de 1976? 

OBS.: A legislação menor (portarias, resoluções de órgãos públicos, circulares, instruções 
normativas etc.) não está incluída neste banco de dados. Sua forma de recuperação é a 
data de publicação no "Minas Gerais". 

s z 
MATE (Matérias em Tramitação na Assembléia de Minas) 
No MATE Mineiro identifica-se, principalmente, o "status" de tramitação de matéria na As-

sembléia. 
Neste banco são referenciados todos os processos legislativos que trami tam na Assembléia 

(projetos de lei e de resolução, requerimentos, comunicações etc.). 
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Esses documentos são identificados pelo tipo, número, data de publicação, nome e partido po-
lítico do autor. Todos os assuntos que aparecem no documento são também indexados através de pa-
lavt~s-chave e os passos da tramitação são registrados minuciosamente. No MATE respondem-se, por 
exemplo, a pergunta do seguinte tipo: • 

- Quem é o autor da emenda n 2  2, apresentada ao Projeto de Lei n° 8.001? 
- O requerimento n2  259 já foi ap rovado na Comissão de Constituição e Justiça? 
- Quais são os projetos sobre "meio ambiente" que tramitaram na Casa nesta última legislatu- 

ra?  
- Quantas proposições o PSDB apresentou no biénio 88/90? 

NJUR (Normas Jurídicas Federais) 
É um banco de dados de legislação federal que inclui leis, decretos, decretos-lei, leis comple-

mentares, atos institucionais, Constituição Federal de 88, medidas provisórias, decretos legislativos, 
resoluções da Camara e do Senado Federal. 

Além disso, no NJUR há alguma legislação menor que, pela sua relevância no contexto  jurídi-
co, também foi incluída (portaria, circulares, instruções normativas etc., dos órgãos públicos fede-
rais). 

Sua forma de acesso e utilidade são idênticas às do NJMG. 

JURI (jurisprudência)  
É um grande banco de dados que abrange a referência a súmulas e acórdãos das seguintes 

cones superiores: T ribunal de Contas da União, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleito-
ral, Supremo Tribunal  Federal,  Superior Tribunal de Justiça, Tribuanl Federal de Recursos e Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Neste banco de dados pode-se pesquisar por assun to , por tipo ou número do processo, pela 
corte  na qual tramitou, pela legislação citada no processo. Exêmplos: 

- Quantas ações diretas de inconstitucionalidade sofreú 1a.  atual Constituição mineira?  
- Quais foram os acórdãos sob re  ação de despejo, com ganho de causa para o pcoprietãrio do  

imóvel, ocorridos após outubro de 1988?  
- Qual foi a data da decisão da Súmula n 2  400, do Supremo Tribunal Federal? 

MEMO (Dados sobre  a organização, estrutura e competência dos órgãos da administração fe-
deral e do governo do Distrito Federal) 

Estes dados incluem: nome do titular , endereço do 6rgão, estrutura organizacional, competên-
cias e legislação referencial do órgão (lei de criação, normas que alterem a sua competência etc.). 
Exemplos: 

- A qual Ministério pertence a Comissão de Financiamento da Produção? 
- Quem é o titular  da Secretaria de Desportos da Presidência da República e quais são os ór-

gãos a ela subordinados? Onde funciona? 

MATE (Matérias em tramitação nas Cacas Legislativas Federais) 
É um banco idêntico ao MATE minei ro  que registra a tramitação de matéria na Camara, Sena-

do e Congresso Federal,  

CONSTITUINTE FEDERAL  
Durante o período de elaboração da Constituição Federal foram criados 04 (quatro) bancos de 

dados que registraram os seguintes aspectos do p rocesso constituinte: 
- Elaboração - todas as versões que o p rojeto recebeu nas suas diversas fases (anteprojeto,  

projeto  e redação final). Além disso, existe uma relação de emendas recebidas também nas várias fa-
ses. O banco de dados chama-se APEM.  
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Noticias — artigos de jornais que se referem à Consti tu inte Federal. O nome do banco é JORN. 
Sugestões — propostas apresentadas pela população e pelos deputados à Constituinte. Os ban-

coi são SAIC e SGCO. 

PRONUNCIAMENTOS PARLAMENTARES 
Os bancos DISC e DISD fazem referência aos discursos dos senho res deputados federais (en-

quanto constitu intes) e senadores da República, sendo possível recuperá-los pelo nome e partido p o-
litico do autor, datas do pronunciamento e da publicação e assunto(s) tratado(s) no discurso. Foram 
implantados a partir de 1973. 

BIBLIOGRAFIAS 
O acervo de livros e periódicos das bibliotecas da Câmara, do Senado e de mais 11 bibliotecas 

cooperantes está referenciado no banco de dados BIPE, onde é possível a recuperação por autor, ti-
tulo, editora, periódico, ano de publicação e assunto(s). 

8.6 Departamento de Registros Taquigráficos, Redação, Publicação e Anais 

O Departamento de Registros Taquigráftcos, Redação, Publicação e Anais é responsável pelo 
acompanhamento taquigráftco das reuniões de Plenário e algumas de comissão. Além disso, após a 
devida revisão e conferência, p repara e encaminha à Imprensa Oficial toda a matéria que deve ser 
tornada pública através do "Diário do Legislativo": expediente, mensagens do Governador, proposi-
ções apresentadas, atas de reuniões, pareceres, atos administrativos, etc. 

Os acompanhamentos taquigráficos, traduzidos e datilografados, são imediatamente encami-
nhados ao orador, para revisão. O Deputado dispõe do prazo regimental de 24 horas para isso. Não o 
fazendo, o pronunciamento é encaminhado "ex-oficio' ao setor competente para fins de correção e 
publicação. 

O Deputado poderá autorizar, por escrito, a divulgação do pronunciamento antes de sua revi-
são, caso em que deverá p reencher o formulário próprio, que lhe será apresentado no momento em 
que deixar  a tribuna. 

O acompanhamento taquigráfico de reuniões de comissão é feito "a posteriori". O forneci-
mento de cópia, neste caso, depende de autorização do Presidente da Assembléia ou do Presidente da 
Comissão. 
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9. ORIENTAÇÕES SOBRE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA  

9.1. Plenário  
9.1.1.  Reuniões  Pdblicas  

9.1.1.1. Reuniões Preparatórias  

a) Destinação  
• posse dos Deputados  
• eleição da Mesa da Assembléia  

b) Realização  
• Palácio da Inconfidência  
• 1 2  de fevereiro (precedem a instalação da Legislatura)  

c) Convocação  
• não há  

d) Horário/Duração  
• horário — 14 horas  
• duração — 4 horas (prorrogáveis por 2 horas)  

e) "Quorum"  
• posse dos Deputados — qualquer número  
• eleição da Mesa — maioria dos Deputados  

r 
O Transcurso (roteiro)  

— Posse dos Deputados 
• presidência do Deputado mais idoso  
• abeam  
• compromisso de posse  

r 	 — Eleição da Mesa  
• na mesma reunião ou em outra reunião preparatória  
• registro individuaUpor chapa  
• escrutínio secreto  
• eleição do Presidente (39 votos)  

— 12  empate (maioria simples)  
— 22  empate (mais idoso)  t 	 • eleição para os demais cargos (maioria simples)  

• proclamação dos eleitos 
• posse dos eleitos  
• enceramento  

r  g) Atas  
• sucinta  

r • minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo")  

~ 

; 



Orientações Sobre Reuniões da Assembléia 

9.1.1.2. Reuniões Especiais 

a) Destinação 
• comemorações 
• homenagens 
• exposição de assuntos de relevante interesse público 

b) Realização 
• Palácio da Inconfidência 
• durante a Sessão Legislativa Ordinária 
• limitadas a oito por Sessão Legislativa Ordinária, salvo quando 

convocadas pelo Presidente a requerimento do Colégio de Lideres 
• por transformação de reunião ordinária 

c) Convocação 
• pelo Presidente 

— de oficio 
— a requerimento de 1/3 dos membros da Assembléia 
— a requerimento do Colégio de Líderes, quando já realizadas 

oito reuniões na mesma Sessão Legislativa Ordinária 

d) Horário/Duração 
• qualquer horário 
• das 14 às 15 horas, por transformação de reunião ordinária 
• duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas) 

e) "Quorum" 
• qualquer número  

f) Transcurso (roteiro) 
• presidência 
• abertura  
• ata  
• nomeação de comissão 
• composição da Mesa 
• Hino Nacional 
• discursos 
• palavras do Presidente 
• encerramento 

g) Atas 
• sucinta 
• minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo") 

9.1.1.3. Reuniões Solenes 

a) Destinação 
• instalação e encerramento de Sessão Legislativa 
• posse do. Governador e do Vice-Governador 



~ 

Orientações Sobre Reuniões tidaAssànibléio  

b) Realização  
• Palácio da Inconfidência  
• 15 de fevereiro  (inicio da Sessão Legislativa Ordinária)  
• 15 de dezembro (encerramento da Sessão Legislativa Ordinária)  
• no recesso (Sessão Legislativa Extraordinária)  
• 15 de março de 1991 (posse do Governador e do Vice-Governa- 

dor)  
• 12 de janeiro (a partir  de 1995, posse do Governador e Vice-Go- 

vernador  

c)  Convocação  
• instalação e encerramento de Sessão Legislativa Ordinária (in-  

depende de convocação)  
• instalação e encerramento de Sessão Legislativa Extraordinária e  

posse do Governador e do Vice-Governador (publicação de  
Edital de Convocação no Diário do Legisla tivo)  

d) Horáric/Duração  
• não há horário fixado (a critério do Presidente)  

e) "Quorum" 
• qualquer número 

f) Transcurso (roteiro)  
—  de instalação de Sessão Legislativa Ordinária  

• presidência  
• abertura  
• nomeação de comissão  
• composição da Mesa  
• declaração de instalo  
• Hino Nacional  
• leitura da Mensagem Governamental  
• palavras do Presidente  
• encerramento  

- de instalação de Sessão Legislativa Extraordinária  
• mesmo transcurso (item anterior) 
• sem leitura de Mensagem Governamental 

— de encerramento de Sessão Legislativa Ordindria/Extraordinária  

• presidência  
• abertura  
• composição da Mesa 
• Hino Nacional  
• palavras do Presidente  
• declaração de encerramento 
• suspensão da reunião 

~ 
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• ata  
• encerramento 

— de posse do Governador e do Vice-Governador 
• presidência 
• abertura  
• nomeação de comissão 
• composição da Mesa 
• Hino Nacional 
• compromisso constitutional 
• declaração de posse 
• leitura da Mensagem Presidencial 
• palavras do Presidente 
• encerramento 

g) Atas 
• sucinta 
• minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo") 

9.1.1.4. Reuniões Ordinárias 

9.1.1.4.1. Reunião Ordinária de Debates 

a) Destinação 
• comunicações de Lideranças e de Deputados 
• pronunciamentos de relevante interesse público 

b) Realização 
• Palácio da Inconfidência 
• durante Sessão Legislativa Ordinária e Sessão Legislativa 

Extraordinária 
• às segundas e sextas-feiras 

c) Convocação 
• independe de convocação 

d) Horário/Duração 
• segundas-feiras — às 20 horas (mais quinze minutos para 

configuração do "quorum") 
• sextas-feiras — às 9 horas (mais quinze minutos para con-

figuração do "quorum") 
• prorrogação por, no máximo, 2 horas 

— de oficio 
— a requerimento do Colégio de Lideres (deferido) 
— a requerimento de Deputado (votado) 
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e) "Quorum" 
• 1/3 de Deputados (26) 
• presença registrada no início e no transcurso da reunião 

O Transcurso (inteiro) 
Primeira Parte — Pequeno Expediente 
(primeira hora) 
— Leitura e Aprovação da Ata (22-Secretário) 

• retificação (5 minutos) 
— Leitura da Correspondência (1 secretário) 

• ofício de altas autoridades (na íntegra) 
• demais papéis (em resumo) 

— Oradores Inscritos (10 minutos) 
• comunicações de Lideranças 
• comunicações de Deputados 
• pronunciamentos de relevante interesse público 
• interrupção para receber personalidade de relevo 

Segunda Parte — Grande Expediente 
(três horas) 

• inscrição prévia 
• distribuição no tempo (máximo de 60 minutos para cada 

orador) 

g) Atas 
• sucinta 
• minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo") 

9.1.1.4.2. Reunião Ordinária Delibera tiva 

a) Destinação 
• apreciação de proposições (deliberação) 

b) Realização 
• Palácio da Inconfidência 
• duração da Sessão Legislativa Ordinária e Sessão Legislativa 

Extraordinária 
• às terças, quartas e quintas-feiras 

c) Convocação 
• independe de convocação 
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9.2. Comissões 

9.2.1. Reunião 

9.2.1.1. Dias e horários de reuniões 

a) Reuniões Oniinárias 
• segunda e sexta-feira 	— de 14 às 18 horas 
• terça, quarta e quinta-feira 	— de 9 às 13 horas 

(Objetiva a não coincidência do funcionamento das Comissões 
com o do Plenário). 

b) Reuniões Extraordinárias 
"Art. 126 — A convocação de reunião extraordinária de comissão  se-
rã  publicada no Diário do Legislativo, constando do edital seu obje-
to, dia, hora  e local. 
§ 12  — Se a convocação se fizer durante a reunião, será comunicada 

aos membros ausentes, dispensada a forma lidade do artigo." 

• As reuniões extraordinárias realizam-se em dia ou horário diver-
sos dos fixados para as ordinárias. 

9.2.1.2. "Quorum" para abertura dos trabalhos 

a) Para a reunião de cada comissão (mais da metade dos membros) 
• Comissão de 7 membros: 

"Quorum" mfnimo — 4 deputados 
• Comissão de 5 membros: 

"Quorum" mínimo — 3 deputados 

b) Proa reunião conjunta de comissões 
• Observância do "quorum" mfnimo necessário à reunião de cada 

comissão. 
Exemplo: 

Comissões Ne de membros "Quorum" 	Total 
mínimo 

CCJ 	7 	 4 
CSAS 	5 	 3 
CFPO 	7 	 4 

11 

• A presença do deputado á computada pelas diversas comissões 
reunidas conjuntamente e de que for membro. 

• A presidência é exercida pelo presidente mais idoso. 
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• Na ausência dos presidentes, caberá a direção dos trabalhos aos  
vice-presidentes, observada a ordem decrescente de idade, ou,  
na falta destes, ao mais idoso dos membros presentes.  

9.2.1.3. Abertura  

a) Observada a existência de número regimental, a Presidência declara  
aberta a reunião. (Palavras do Presidente: "Há nómero regimental.  
Declaro 	aberta 	a 	reunião 	da 	Comissão 	de  
	  e designo o Deputado  
	  para funcionar como Secretário e  
proceder ã leitura da ata da reunião anterior.").  

b) Tolerância — Art 27, § 22  — Não havendo mimem regimental, o presi-
dente poderá aguardar 15 minutos.  

c) Deliberação por maioria simples, respeitado o "quorum" de abertura — 
delibera-se com metade mais um dos presentes.  

9.2.1.4. Leitura e aprovação da ata  

a) Segundo a praxe, qualquer membro da comissão pode requerer a dis-
pensa da leitura da  ata.  

b) Lida a ata ou dispensada a sua leitura, o Presidente coloca-a em discus-
são e votação.  

c) Se o deputado não concordar com os termos da ata, pode pedir a sua re-
tificação.  

9.2.1.5. Distribuição de proposição ao Relator  

a) A designação poderá ser feita antes da reunião, salvo se se tratar de  
reunião conjunta de Comissões, quando a designação deverá ser feita  

durante a reunião. Para matérias complexas poderão ser designados re-
latores parciais.  

b) O Relator terá a metade do prazo da Comissão para emitir pare cer,  
oportunidade em que poderá requerer diligências para elucidação da  
matéria. A diligência não suspende o prazo.  

c) Para aperfeiçoar a matéria, o Relator poderá propor emenda, subemenda  
ou substitutivo no corpo do parecer.  
O parecer deverá conter  relatório, fundamentação e conclusão.  

7 
1 
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PRAZOS PARA EMISSÃO DE PARECER 

Proposição 	 Prazo da Comissão Prazo do Relator 

Projeto de Lei 
Projeto de Resolução 

20 dias 	 10 dias 

 

  

Requerimento 
Substitutivo 
Emenda 	 8 dias 	 4 dias 
Mensagem (ex.: submete normas à 
apreciação da Assembléia; solicita 
aprovação de convênios, etc.), off-
cio, recurso e matéria semelhante 

Matéria de iniciativa do 
Governador com solicitação de 
urgência, distribuída a mais de 	15 dias 	 8 dias 
uma comissão (reunião conjunta) 

Obs.: A Comissão e o Relator terão, respectivamente, 4 e 2 dias de prazo para 
emissão de parecer sobre emenda apresentada no decorrer da discussão, 
em 1 2  turno, a projeto com solicitação de urgência. 

A requerimento, o prazo do Relator poderá ser prorrogado por 2 dias. 

Ocorrendo perda de prazo, será designado novo Relator para emitir pa-
recer em 2 dias. 

Esgotado o prazo sem pronunciamento das comissões, o Presidente da 
Assembléia incluirá o projeto em ordem do dia e designar-lhe-á Relator, 
que, no prazo de até 24 horas, emitirá parecer sobre o projeto e emen-
da, se houver, cabendo-lhe apresentar emenda e subemenda. Se forem 
apresentadas emendas em Plenário, estas serão submetidas a parecer do 
Relator designado em Plenário. O pa recer pode ser oral.  

9.2.1.6. Fase de discussão e votação 

a) Durante a discussão, membro da comissão poderá requerer vista de 
proposição quando não houver distribuição de avulso antes da leitura 
do Relatório. A vista por 24 horas é comum aos membros, vedada a 
sua renovação. 

b) Havendo distribuição de avulso de parecér, adiam-se a discussão e a 
votação para a reunião seguinte, com a observância de interstício mfni-
mo de 6 horas após o término da reunião. 
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Proposição sujeita a apreciação do Ple-
nário da Assembléia. 

Parecer de Comissão 

Discussão na Comissão 

Somente membro  da comissão poderá 
PROPOR substitutivo, emenda ou su-
bemenda até o encerramento da discus-
sip  na Comissão. As emendas são in-
corporadas ao parecer como emendas 
da Comissão. 

Proposição que dispensar a apreciação 
do Plenário da Assembléia. 

Parecer de Relator 

1 
Discussão na Comissão 

Qualquer Deputado poderá APRE-
SENTAR emenda, su bemenda ou subs-
titutivo até o encerramento da discus-
são, os quais serão publicados no "Diá-
rio do  Legislativo".  

Votação  na Comissão 
(PARECER) 

Se o parecer for aprovado com altera-
ção (emenda), com a qual concorde o 
Relator, a ele será concedido prazo até 
a reunião seguinte para a nova redação. 
Em caso de a Comissão rejeitar o pare-
cer, o Presidente designará novo Rela-
tor para emitir parecer em 2 dias. 
O parecer para 22  turno, quando houver 
aprovação de emenda no 1 2  turno, de-
verá conter a redação do vencido (ade-
quação da redação do projeto original 
ao aprovado em 12  turno). 

Votação  na Comissão 
(PROJETO) 

Se o projeto for aprovado com emendas 
em 1° turno, o parecer para 22  turno 
deverá conter a redação do vencido, ou 
seja, a adequação da redação do projeto 
original às alterações propostas por 
meio de emendas ou subemendas. 

Discussão do projeto no Plenário 

Durante a $iscussão da matéria em Ple-
nário, o Deputado poderá apresentar 
emenda em ambos os turnos. 

Se forem apresentadas emendas em 1 2  
turno, estas serão pub licadas e encami-
nhadas à Comissão para pare cer (8 
dias). Havendo regime de urgência, o 
prazo será de 4 dias. 

Recebido o parecer, sera o projeto  in-
cluído em ordem do dia para votação. 

Recurso para o Plenário 

Rejeitado o projeto em 1 2  turno, a  re-
querimento de 1/10 dos membros da 
Assembléia, ao Plenário será devolvido 
o exame global ou parcial do mérito da 
proposição, desde que apresentado no 
prazo de 48 horas contadas da publica-
ção da decisão no "Diário do Legislati-
vo". 

 Igual procedimento  é adotado em maté-
ria aprovada em 22  turno. 
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O parecer para 2° turno, quando houver  
aprovação de emenda no 1 2  turno, de-
verá conter a redação do vencido (ade-
quação da redação do projeto original 
ao aprovado em 1 2  turno). 

d) Uso da palavra para discussão do parecer. 

• Membro da Comissão ou autor da p roposição 	 
• Relator 	  
• Deputado não membro  da Comissão (até o limite de 4, 

sendo 2 a favor e 2 contra) 	  
• Prazo para encaminhamento de votação 	 

e) Limitações à apresentação de emenda em 22  turno: 

10 minutos 
20 minutos 

5 minutos 
10 minutos 

g) 

• Em 22  turno não será admitida emenda prejudicada ou rejeitada. 
• A emenda contendo matéria nova só será admi tida em 22  turno, por 

acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição. 
• Em 2° turno as emendas serão vo tadas independentemente de parecer. 
• Emenda a redação final  só será admitida durante a discussão, em Ple-

nário ou na Comissão de mérito (nesta, em matéria de delibe ração 
conclusiva), para dar forma à matéria aprovada segundo a técnica le-
gislativa, corrigindo eventual vício de linguagem, defeito ou erro ma-
terial. 
A emenda de redação final é apresentada na Comissão de Redação, 
por ocasião da elaboração do parecer. 

f) Presença de Deputado em comissão: 

• Será computada a presença, para todos os efeitos regimentais, como se 
no Plenário estivesse, do Deputado participante de reunião de comis-
são de que seja membro , realizada concomitantemente com reunião do 
Plenário. 

• Cumpre  ao Presidente da Comissão encaminhar ao Presidente da As-
sembléia, no momento de verificação de "quorum", a relação nominal 
dos presentes à reunião. 

Par ticipação nos trabalhos das comissões: 
• O Deputado que não seja membro  da Comissão poderá participar das 

discussões sem direito a voto. 
• O Deputado pode, como membro efe tivo, fazer parte de até duas Co-

missões permanentes, com direito a voto em cada uma. 
• O suplente, na ausência do titular, poderá participar de reunião de 

Comissão independentemente de indicação da respec tiva liderança. 
• O Deputado poderá funcionar como substituto do P residente da Co--

missão, no caso de ausência de membro efetivo e do suplente, desde 
que indicado pelo Líder da respectiva Bancada ou Bloco Parlamentar. 
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• Ausentes o titular ou o Suplente e não tendo sido indicado subs tituto 
pela respectiva Liderança, o Presidente da Assembléia Legislativa po-
derá indicar Deputado para participar da reunião. 

• Se o efetivo ou suplente comparecer à reunião após iniciada, o subs- 
tituto nela permanecerá até que conclua o ato que es tiver praticando. 

• O Deputado não poderá presidir os trabalhos da Assembléia ou de 
Comissão, nem ser designado Relator, quando se estiver discutindo ou 
votando assunto de seu interesse pessoal, ou quando se tratar de maté-
ria de sua autoria. 

• O Presidente de Comissão poderá funcionar como Relator e terá di-
reito a voto nas deliberações e, em caso de empate, decidirá pelo voto 
de qualidade. 
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10. NOTAS PRÁTICAS SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO 

10.1. Projeto de Iniciativa do Governador do Estado com Solicitação de Urgência 

10.1.1. Iniciativa (art. 220) 
O Governador do Estado poderá solicitar urgência para projeto de sua iniciativa . 

10.1.2. Turnos 
Dois turnos 
Turno único (se a Assembléia Legislativa não se manifestar sob re  o projeto em 

até 45 dias) — (art. 220, § 12). 

10.1.3. "Quorum" para aprovação 
Maioria simples (39) 

10.1.4. Tramitação 
Recebimento (art. 195) 
• Registro e numeração 
• Publicação no Diário do Legisla tivo 
• Distribuição de avulso às Lideranças 

Distribuição às Comissões (art. 222) 
• Reunião conjunta 
• Prazo para as comissões emitirem parecer — 15 dias 
• Publicação dos pareceres (art. 195, § 1 2, c/c o art. 275) 

10.1.4.1. Dois Turnos 
a) Inclusão do projeto na ordem do dia para apreciação em 1 2  turno 

(independe da publicação dos pareceres) 
— No caso de perda de prazo, pelas Comissões, para emissão do 

parecer  designação de Relator para emitir parecer oral  no pra-
zo de 24 bores. 

Discussão do projeto 
• não pode ultrapassar 4 reuniões consecutivas 
• prazo para discutir— 60 minutos 
• são permitidos apartes 

Apresentação de emendas no decorrer da discussão (art. 195, § 
22) 

• encerramento da discussão, com a publicação da(s) emenda(s) 
no "Diário do  Legislativo"  e encaminhamento do projeto e 
da(s) emenda(s) à Comissão de Mérito para emitir parecer sobre  
estas. 

• Prazo da Comissão para emissão do parecer — 4 dias 
Publicação do parecer sobre  a(s) emenda(s) 
Inclusão na ordem do dia para votação (independe da publica-

ção do parecer) 
Votação do projeto 

• prazo para -encaminhar a votação —10 minutos 
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• apartes não são permitidos 
- Rejeição: arquivamento e ciência ao Governador através de 

ofício 
- Aprovação: encaminhamento à dltima comissão  de  mérito para 

a qual foi distribuído para receber parecer de 22  
turno (art. 196). 

b) Prazo da Comissão para emitir parecer - 10 dias (art. 134, I, 
c/c o art. 277) 

Publicação do parecer 
c) Inclusão do projeto na ordem do dia para apreciação em 2 2  turno 

(independe da publicação do parecer) 
Discussão do projeto 
• não pode ultrapassar 4 reuniões consecutivas 
• prazo para discussão - 60 minutos 
• são permitidos apartes 

Votação do projeto 
• prazo para encaminhar a votação - 10 minutos 
• apartes não são permitidos 
- Rejeição : arquivamento e ciência ao Governador através de 

oficio 
- Aprovação : encaminhamento à Comissão de Redação 

d) Redação Final 
Prazo para emissão do parecer - 5 dias (art. 270, § 1 2 , c/c o 

art. 277) 
Discussão e votação do parecer 
distribuição de avulsos 
prazo para discussão - 10 minutos 
prazo para encaminhar a votação - 10 minutos 

e) Encaminhamento à sansão. 

10.1.4.2. Turno Único 
a) Inclusão na ordem do dia para apreciação em turno único 

(após 45 dias sem apreciação da Assembléia Legislativa, sobres-
tando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, inclusive ve-
to). 
- No caso de perda de prazo, pelas Comissões, para emissão do 
parecer: designação de Relator para emitir pa recer oral no prazo de 
24 horas (art. 147, § 22). 
- Discussão do projeto 
• não pode ultrapassar 4 reuniões consecutivas 
• prazo para discussão - 60 minutos 
• não são permitidos apartes 

Apreciação de emendas no decorrer da discussão 
a) encerramento da discussão 
b) designação de Relator para emitir parecer oral sobre  a(s) 

emenda(s) no prazo de 24 horas 
c) Publicação da(s) emenda(s) no Diário do Legislativo. 
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d) Incluso do projeto na ordem do dia para parecer oral do  Re-
lator  sobre a(s) emenda(s) e votação do projeto.  

Votação do projeto  
• prazo para encaminhar a votação — 10 minutos  

7 	 • apartes não são permitidos  
— Rejeição: arquivamento e ciência ao Governador através de  

oficio.  
— Aprovação: encaminhamento 8 Comissão de Redação  

Redação Final  
Prazo para emissão do parecer — 5 dias (art. 270, § 1 2 , c/c o  

art. 277)  
Discussão e votação do parecer  
• distribuição de avulsos  
• prazo para discussão — 10 minutos  
• prazo para encaminhar a votação — 10 minutos  

b) Encaminhamento à sanção.  

10.2. Projeto dc Lei Complementar  

~ 
10.2.1. Iniciativa  

— do Deputado ou de Comissão da Assembléia Legislativa; 
— do Governador do Estado; 
— do Tribunal de Justiça; 
— do Tribunal de Contas; 
— dos cidadãos; e  
— do Procurador-Geral de Justiça. 

São considerados Lei Complementar, entre outras matérias: 
— o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário; 
— a Lei de Organização e Divisão Judiciárias; 
— o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores Públi-

cos Militares;  
— as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advo-

cacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Policia Mi-
litar. 

10.2.2. Turnos (art. 200) 
— O Projeto de Lei Complementar será discutido e votado em dois turnos. 

10.2.3. "Quorum" para aprovação (art. 201)  
— Maioria absoluta (39) para os enunciados nos incisos I a IV do parágrafo.úni- 

co do art. 200.  
— Maioria simples para os referidos no art. 201. 

10.2.4. Tramitação  
a) Recebimento pela Mesa (art. 195)  

— Número e registro  
— Publicação no "Diário do Legislativo"  
— Distribuição às Comissões para parecer. art. I95, c/c os arts. 103 e 187 — 
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exame da Camissão de Constituição e Justiça (preliminar) e das Comissões 
de Mérito. 

b) Prazo da Comissão para emissão do parecer (art. 134, I, c/c o art 200) 
— (40 dias) 

c) Envio do parecer à Mesa para publicação (art. 195, § 1 2) 
d) Inclusão do projeto na Ordem do Dia para discussão e votação em primeiro 

turno (art. 195, § 1 2) 
— Discussão do projeto (máximo de seis reuniões) 
— Apresentação de emenda(s) no decorrer da discussão (a rt. 195, § 22) 
— Publicação da(s) emenda(s) e remessa do projeto à comissão competente pa-

ra emissão do parecer sobre  a(s) mesma(s) — (art. 195, § 22). 

— Prazo da Comissão para emissão do parecer sobre  as emendas (art. 134, II , 
c/c o art. 200) — (16 dias) 

— Votação do projeto (processo simbólico) 
— Aprovação/rejeição 

e) Remessa do projeto à Comissão competente para emissão do pa recer para dis-
cussão e votação em segundo turno. 

— Prazo da Comissão para emissão do parecer (art. 134, I, c/c  o art. 200) — 
(40 dias) 

1) Envio do parecer à Mesa para publicação (art. 195, § 1 2, c/c o art. 1%, § 22) 
§22) 

— Publicação do parecer 
g) Inclusão na Ordem do Dia para discussão e votação em segundo turno. 

— Discussão do projeto (máximo de seis reuniões) 
— Apresentação de emendas 

• inadmissibilidade (art. 196, § 2 2) 
• matéria nova (art.  196, § 32) 
• votação da emenda (art. 196, § 42) 

— Votação do projeto 
— Aprovação/rejeição 

h) Redação  Final (art.  270 e seguintes) 
— Apreciação do parecer pelo Plenário 
— Discussão 
— Votação 
— Aprovação/rejeição 

i) Envio à sanção 
— Prazo (art, 273, c/c o art. 200) — (20 dias) 

10.3. Projeto de Resolução 

10.3.1. Iniciativa 
— de Deputado; 
— de Comissão ou da Mesa da Assembléia; 

10.3.2. Tramitação 
a) Recebimento (art. 195) 

— registro  e numeração; 
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— publicação no Diário do Legislativo; 
— distribuição de avulsos às Lideranças. 

b) Distribuição às Comissões (art . 195) 
— Comissão de Justiça para parecer quanto à constitucionalidade (a rt. 103, V) 

— parecer pela inconstitucionalidade (art. 189) 
a — publicação do parecer no Diário do Legislativo; 
b — inclusão do parecer em ordem do dia; 
c — deliberação do Plenário 

c.1— aprovação do parecer — arquivamento do projeto 
c.2 — rejeição do parecer — encaminhamento do projeto à Comissão 

de Mérito (art. 189, parágrafo único). 
— A Comissão de Mérito para parecer. 
— À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer. 
— Publicação dos pareceres. 
— obs.: prazo para cada Comissão emitir seu pare cer. 20 dias — art.  134, L 

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação em 1 2  turno 
— discussão do projeto (art. 247) 
Obs.: — prazo para discussão — 60 min (art. 252) 

— são permitidos apartes. 
— apresentação de emendas no decorrer da discussão (art. 195, § 22) — 

Encerramento da discussão e encaminhamento do projeto e das 
emendas à Comissão de Mérito para parecer sobre estas. 

— publicação do parecer no Diário do Legislativo. 
-inclusão em ordem do dia para votação. 
— Votação do Projeto 

Obs.: — prazo para encaminhamento da votação: 10 min — apa rtes não são  per-
mitidos (art.  266) 

— aprovação — encaminhamento à última Comissão de Mérito para a qual foi 
distribuído para receber de 2° turno (art. 196). 

— prazo da comissão — 20 dias (art. 134, I) 
— publicação do parecer 

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação em 2 2  turno 
— discussão do projeto (art. 247) 

Obs.: prazo para discussão — 60 min (a rt. 252). 
— Votação do projeto 

Obs.: prazo  para encaminhamento de votação — 10 min (art. 266) 
e) Remessa do Projeto à Comissão de Redação para parecer de redação final 

(art 197) 
— prazo  para emissão do parecer — 10 dias (ar t.  270, § 1 °) 

f) Discussão e votação do parecer 
— distribuições de avulsos 

Obs: prazo para discutir o parecer (10 min) 
prazo para encaminhar a votação (10 min) 

g) Encaminhamento da Proposição à sanção e à promulgação 

10.4. Projeto de Lei .Ordinária 

10.4.1. Iniciativa 
— de Deputado; 
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— de Comissão ou da Mesa da Assembléia; 
— do Governador do Estado; 
— do Tribunal de Justiça; 
— do Tribunal de Contas; 
— do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do § 2' do art. 66 da Constitui- 

ção do Estado; 
— dos cidadãos. 

A iniciativa popular é exercida pela apresentaçao, à Assembléia Legisla-
tiva, de Projeto de Lei, subscrito por, no mínimo, dez mil eleitores do 
Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituí-
da, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. 

Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de eleitores 
alistados na Capital do Estado. 

Em cada Sessão Legislativa Ordinária, o número de p rojetos de lei de ini-
ciativa popular é limitado a cinco, vedada a sua apresentação na convoca-
ção extraordinária. 

10.4.2. Tramitação 

a) Recebimento (art. 195) 
— registro e numeração; 
— publicação no Diário do Legislativo; 
— distribuição de avulsos às Lideranças. 

b) Distribuição às Comissões (art. 195) 
Obs:. — prazo para cada comissão emitir seu parecer — 20 dias (art. 134, I.) 

— À Comissão de Justiça para parecer quanto à constitucionalidade (art. 
103, V) 

— parecer pela inconstitucionalidade (art. 189) 
a — publicação do parecer no Diário do Legislativo; 
b — inclusão do parecer em ordem do dia; 
c — deliberação do Plenário. 

c.l — aprovação do parecer: — arquivamento do projeto 
c.2 — rejeição do parecer: encaminhamento do projeto à Comissão de 

Mérito (art. 189, § único) 
— À Comissão de Mérito para pa recer. 
— À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer. 
— Publicação dos pareceres. 

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação em 1 2  turno 
— discussão do projeto (art. 247) 

Obs:. — prazo para discussão — 60 min (art. 252); são permitidos apartes; 
— apresentação de emendas no decor rer da discussão (art. 195, § 22) 
— encerramento da discussão e encaminhamento do projeto e das emendas 

à Comissão de Mérito para parecer sobre  estas. - 

- publicação do parecer no "Diário do  Legislativo".  
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- inclusão em ordem do dia para votação.  

— Votação do Projeto  
Obs.: — prazo pra encaminhamento da votação — 10 min; apartes não são  

permitidos (art. 266).  
- aprovação — encaminhamento à última comissão de mérito para a qual  

foi distribuído para receber parecer de 22  turno (art. 196)  
— prazo da comissão — 20 dias (a rt. 134, I)  

- publicação do parecer.  
d)Incluàão do projeto em ordem do dia para apreciação em 22  turno  

— discussão do projeto (art. 247)  
Obs.: — prazo para discussão — 60 Sn (a rt. 252)  

— Votação do projeto  
Obst: — prazo para encaminhamento da votação — 10 min (art. 266)  

e) Remessa do projeto à Comissão de Redação para  parecer  de redação final  
(art. 197)  

— prazo para emissão do parecer — 10 dias (art. 270, § 12)  
f) Discussão e votação do parecer  

— distribuição de avulsos  
Obs.: — prazo para discussão do  parecer  10 min  

— prazo para encaminhamento da votação: 10 min.  
g) Encaminhamento da proposição à sanção e à promulgação.  

{ ; 	10.5. Projetos de Lei do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamen_ 
i a 	to Anual e de Crédito Adicional  

10.5.1. Iniciativa  
• do Governador do Estado.  

10.5.2. Turnos  
• Turno único (art. 216, § 62)  

10.53. "Quorum" para aprovação  
• Maioria simples  

10.5.4. Tramitação  

• Recebimento e numeração (ar t.  195)  
• Publicação  no "Diário do Legislativo" (ar t.  195)  
• Distribuição de avulsos aos Deputados e às Comissões Permanentes a que  

estiver afeto (art. 216)  

• Remessa à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (ar t.  
216)  

• Prazo para emissão do parecer pela Comissão — 45 dias (art. 216)  
• Constituição de Comissão Especial (art. 216, § 1 2)  
• Prazo para apresentação de emendas — os primei ros quinze dias (ar t.  216, §  

22)  
• Prazo para despacho de recebimento de emendas — 2 dias (ar t.  216,  

§32)  
• Publicação das emendas (art. 216, § 32)  

~ 
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• Prazo para recurso de despacho de não-recebimento de emendas — 24 horas 
(art. 216, § 42) 

• Prazo para decisão sobre  recurso de despacho de não-recebimento de emendas 
—2 dias (art.216,§4') 

• Prazo para recurso de emendas não recebidas — 24 horas (art. 216, § 42) 
• Encaminhamento do projeto ao Relator para parecer (art. 216, § 52) 
• Prazo para emissão do parecer pelo Relator (metade do prazo restante) 
• Prazo para discussão e votação do parecer (restante do prazo da Comissão) 
• O Governador do Estado poderá enviar Mensagem à Assembléia Legislativa, 

para propor modificação no projeto, enquanto não iniciada na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária a votação do pa recer relativamente à 
parte cuja alteração for proposta (art. 218) 

• A mensagem será encaminhada à Comissão para parecer, no prazo de 5 dias, 
salvo se lhe restar prazo superior (art. 218, parágrafo único) 

• Término do prazo para a Comissão emitir parecer (452  dia) 
• Remessa do parecer à Mesa para publicação (art. 216, § 62) 
• Inclusão do projeto em ordem do dia para discussão e votação em turno único 

(art. 216, § 62) 
• Prazo para discussão (máximo de 6 reuniões) 
• Votação do projeto 
• Remessa à Comissão de Redação 
• Prazo para emissão do parecer de Redação Final — 5 dias (art. 270, § 1 2) 
• Redação Final: apreciação do parecer pelo Plenário 
• Discussão 
• Votação 
• Encaminhamento à sanção 

10.6. Proposta de Emenda à Constituição 

10.6.1. Iniciativa (art. 208, I, II e III) 
— um terço dos membros da Assembléia (26); 
— Governador do Estado; e 
— mais da metade das Câmaras Municipais, manifestada pela maio ria dos mem-

bros de cada uma delas. 

10.6.2. Impedimentos (art. 208, §§ 1° e2°) 
— as regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infrainconstitucional 

não se aplicam à competência para a ap resentação da proposta; 
— vigência de estado de sítio ou de estado de defesa; e 
— intervenção federal no Estado. 
Obs.: — As regras de iniciativa pertinentes à legislação inftaconstitucional não 

se aplicam à competência para a apresentação da proposta. 

10.6.3. Turnos (art. 208, § 32) 
— Dois Turnos 

10.6.4. "Quorum" para aprovação (art. 208, § 32) 
— Três quintos (48) 

10.6.5. Tramitação 
a) Recebimento e numeração (art. 209) 
b) Publicação. no "Diário do  Legislativo"  (art. 209) 

B 
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r c) Prazo para apresentação de emendas na Mesa (art. 209) — (tits dias) 

d) Designação de Comissão Especial — 15 membros (a rt. III, § 29 , I, e art. 
112, I, alínea "a") — até findo o prazo de apresentação de emendas) 

e) Remessa à Comissão Especial para receber parecer (a rt. 210) 
— Prazo para a Comissão emitir parecer (a rt. 210) — (10 dias) 
— Publicação do parecer (art. 210 — parágrafo único) 

1) Inclusão na Ordem do Dia para discussão e votação em p rimeiro  turno 
(após a publicação do parecer: a rt. 210, parágrafo único) 
—Discussão (máximo de seis reuniões) 
— Votação (processo nominal ) — art. 263, I) 
— Aprovação/rejeição 
— Remessa à Comissão Especial se a proposta tiver sido alterada em 

virtude de emenda (art. 211) 
— Prazo para redação do vencido — 2 dias 
— Interstício entre os turnos — 3 dias (art. 211, § 22) 

g) Inclusão na Ordem do Dia para discussão e votação em segundo turno 
(art. 211, §§ 1 2  e 39) 
— Discussão (6 reuniões) 

— Deputados que podem pa rt icipar da discussào — art. 213, c/c o art. 165: 
— Prazo de discussão, art.  213. 

— Votação 
— Aprovação/rejeição 
— Redação Final (art. 270 e seguintes) 
— Apreciação do parecer pelo Plenário 
— Discussão 
— Votação 
— Aprovação / rejeição 

i) Promulgação pela Mesa (art. 214) 
— Publicação da Emenda à Constituição 
— Anexação, com o número de ordem, ao texto da Constituição (art. 

214) 
— Prazo — 5 dias 

j) Reapresentação — Impedimento (art. 215) 

10.7. Projetos de Fixação da Remuneração do Deputado, do Governador e do Vice-
Governador e do Secretário de Estado — (Projetos de Resolução) 

10.7.1. Iniciativa (arts. 224 e 225) 
— Mesa da Assembléia 

10.7.2. Oportunidade de  apresentação (art. 224) 
— Última Sessão Legislativa Ordinária 

10.7.3. Turno (art. 226) 
— O projeto tramitará em turno único. 
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10.7.4. "Quorum" para aprovação 
— Maioria simples 

10.7.5. Tramitação 
— Apresentação do projeto durante o primeiro período da última Sessão 

Legislativa (art. 224, parágrafo único) 
— Recebimento a partir do inicio do segundo período (a rt. 225, § 12) 
— Emendas: na Mesa (art. 227) 
— Prazo para  recebimento de emendas (art. 227) — (3 dias) 
— Emissão de parecer pela Mesa da Assembléia (art. 227) — (5 dias) 
— Inclusão na Ordem do Dia para discussão e votação em turno único 
— Discussão do projeto (máximo de seis reuniões) 
— Votação do projeto 
— Aprovação/rejeição 
— Remessa à Comissão de Redação para emissão do pa recer de  redação  fi-

nal 
— Redação Final: apreciação do parecer pelo Plenário 
— Discussão do parecer 
— Votação do parecer 
— Aprovação/rejeição 
— Encaminhamento à promulgação. 

10.8. Da Prestação e Tomada de Contas 

10.8.1. Iniciativa 
— do Governador do Estado (art. 228); 
— do Tribunal de Contas (art. 233); e 
— da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 232). 

10.8.2. Turnos 
— Turno único (art. 230, § 22) 

10.8.3. "Quorum" para aprovação 
— Maioria simples (art. 258) 

10.8.4. Tramitação 
— Recebimento pela Mesa 
— Publicação do balanço geral das contas, dos documentos que o instrui-

rem e do parecer do Tribunal de Contas (independe de leitura no Pequeno 
Expediente) — (art. 228) 

— Distribuição de avulso aos Deputados — prazo de 5 dias (art. 228, parágrafo 
único) 

— Requerimento de informações ao Poder Executivo e ao T ribunal de 
Contas (art. 229) 

— Remessa à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 
230) 

— Prazo da Comissão para emissão do parecer concluindo por P rojeto de 
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Resolução ( art. 230) — (45 dias) 
— Recebimento pela Mesa e publicação do Projeto de Resolução (art 230, 

§ 1 2) 
— Prazo para apresentação de emendas na Comissão (sit 230, § 1 2) — 

(10 dias) 
— Emissão do parecer e encaminhamento à Mesa para inclusão do p rojeto 

na Ordem do Dia para discussão e votação em turno único (art 230, 
§ 22) 

— Aprovação parcial: remessa à Comissão de Constituição e Justiça (a rt. 
231) 

— Aprovação • remessa à Comissão de Redação (art.  230, § 39) 
— Redação Final : apreciação do parecer pelo Plenário 

Discussão 
— Votação 
— Encaminhamento à promulgação. 

10.9. Yew a Proposição de Lei 

10.9.1. Iniciativa 
• Governador do Estado 

10.9.2. Espécie 
• Total 
• Parcial. abrange texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 

alínea (art. 234, § 12) 

10.9.3. "Quorum" para apreciação (art 234, § 22 
• Maioria absoluta (39) 

10.9.4. Tramitação 
a) Recebimento (art. 234) 

• Leitura no Pequeno Expediente 
• Publicação no "Diário do Legislativo" 
• Distribuição à Comissão Especial (15 membros) 

b) Prazo para a Comissão Especial emitir parecer — 20 dias (art 234) 
c) Prazo para deliberação em Plenário — 30 dias, a contar de seu re-

cebimento (art. 234, § 22) 
• Esgotado o prazo  estabelecido, sem deliberação, o veto será in-

cluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as de-
mais proposições, até votação final, ressalvado o projeto de 
iniciativa do Governador com so licitação de urgência. 

d) Discussão 
• Prazo para discussão — 60 minutos 
• São permitidos apartes (art. 252) 

e) Votação 
• Prazo para encaminhar a votação — 10 minutos — apartes não 
• Não são permitidos apartes 
• Processo de votação — escrutínio secreto (art. 234, § 29) 



Notas Práticas Sobre Processo Legislativo 

f) Rejeição do veto 
• Voto da maioria absoluta (39 votos) — (art. 234, § 2°) 
• Envio da proposição de lei ao Governador, pata promulgação 

(art. 234, § 42) 
• Promulgação 
• O Governador do Estado terá o prazo de 48 horas para p romulgar a pro-

posição de lei; na sua omissão, o Presidente da Assembléia terá igual 
prazo, e, na omissão deste, o Vice-Presidente. 

g) Manutenção do veto 
• Presença de, no mínimo, 39 Deputados 
• Voto da maioria simples 
• Ciência ao Governador, através de ofício 

10.10. Delegação Legislativa 

10.10.1. Iniciativa do pedido 
• Governador do Estado (arts. 72 da Constituição do Estado e 236 do Re-

gimento Interno) 

10.10.2. Vedações (§ 1 2  do art. 72 da Constituição do Estado e § 1 2, I e II, do art. 
236 do Regimento Interno) 

• Não podem constituir objeto de delegação: os atos de competên-
cia privativa da Assembléia Legislativa, a matéria reservada 
a lei complementar e a legislação sobre : 
I — organização do Poder Judiciário, do Ministério Publico e do 

Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem as-
sim a carreira e a remuneração dos servidores de suas secretarias; 

II — planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

10.10.3. Deliberação sob re  o pedido 
• A Assembléia Legislativa, sob a forma de Resolução, especifi-

cará o conteúdo e os termos do exercício da delegação (art. 72, § 22, da 
Constituição do Estado e art. 236, § 22, do Regimento Interno) 

• O Projeto de Resolução segue a tramitação p revista nos arts. 203 a 207 
do Regimento Interno. 

• Se a Resolução determinar a apreciação do projeto pela Assem-
bléia, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda (art. 72, § 
32, da Constituição do Estado e art. 236, § 3 2, do Regimento Interno) 

10.11. Outros aspectos regimentais 

a 
e 

10.11.1. Ordem do Dia 
— A ordem do dia é publicada, impressa e distribuída antes da reunião. 

10.11.2 Proposições — Recebimento 
— As proposições são recebidas, regimentalmente, pelo Presidente da As- 
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sembléia; na prática, deverão ser entregues à Assessoria de Plenário até 
o término da hora do Pequeno Expediente. 

10.113. Requerimentos — Apreciação 
— Requerimentos de urgência, de reunião conjunta, de inclusão em ordem 

do dia, de retirada de proposição são apreciados na 1'fase da ordem do 
dia. 

— Requerimentos de retirada de proposição, de adiamento de discussão e de 
votação são apreciados após o anúncio da proposição a que eles se refe-
rem. 

— Requerimentos de alteração da ordem do dia são apreciados logo após o 
anúncio da fase a que eles se referem. 

— Aparte: — não 6 permitido a discurso do Pequeno Expediente, nem a en- 
caminhamento de votação das proposições. 

— é permitido a discursos do Grande Expediente e na discussão 
das proposições. 

— Questão de Ordem — deverá ser formulada no prazo de 10 minutos, com 
indicação do preceito do Regimento ou da Constituição a que se refere. 

10.11.4. Proposições 
— Discussão: — Prazo de 60 minutos para proposta de emenda à Constitui-

ção, projeto e veto; 
— Prazo de 10 minutos para parecer e para matéria devolvida ao reexant 

do Plenário (art. 252) 
— É obrigatória a inscrição prévia, em livro  próprio do Plenário. 
— A discussão é feita uma única vez e da proposição no seu todo. 
— Encaminhamento de votação — prazo de dez minub s para proposições e 

de cinco minutos  para os destaques. 
— Não há inscrição prévia. O Deputado pode pedir a palavra oralmente. 
— Não 6 permitido aparte ao encaminhamento de votação. 
— O encaminhamento é feito uma única vez e quanto à proposição no seu 

todo. 

10.11.5. Atas 
— A ata sucinta é lida na reunião seguinte àquela que se refere. 
— A ata minuciosa 6 publicada no "Diário do Legislativo" dois dias após a 

reunião a que se refere. 
— Para retificar a ata o Deputado poderá falar uma vez, pelo prazo de cinco 

minutos. 
— Os  documentos apresentados  por Deputado durante seu discurso não 

constarão de ata sem permissão da Mesa, salvo quando lidos  na íntegra da 
Tribuna 

10.11.6. Explicação Pessoal 
— Após a ordem do dia, o Deputado poderá falar durante 10 minutos, para 

explicar o sentido de palavras por ele proferidas ou contidas em seus vo-
tos. 

10.11.7. Deputados — Interesse Pessoal 
— O Deputado não poderá presidir os  trabalhos da Assembléia ou de co-

missão, nem ser designado relator, quando se estiver discutindo ou vo- 
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tando assunto de seu interesse pessoal, ou quando se tratar de p roposição 
de sua autoria. 

10.11.8. Comissão Representativa 
— Durante o recesso, haverá uma Comissão Representativa da Assembléia, 

atendida, em sua composição, tanto quanto possível, a icpicsentação 
proporcional dos partidos. 
Os membros da Comissão Representativa serão eleitos dentre  os indica-
dos pelo Líderes de Bancada, na proporção de dois por vaga. 

10.11.9. Deputado 
— O Deputado que se desvincular de seu partido perderá o di reito de exer-

cer cargo ou função destinados à sua Bancada, salvo se membro da Mesa 
da Assembléia ou da Comissão Representativa. 

10.11.10. Deputado — Licença 
— O Presidente concederá, de ofício, licença ao Deputado para: 

— participar de curso, congresso, conferência ou reunião considerada 
de interesse particular; 

— tratar de saúde. 
— A Mesa da Assembléia decidirá sobre a licença para: 

— chefiar missão temporária de caráter diplomático; 
— tratamento, sem remuneração, de interesse particular, desde que o 

afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por Sessão Legislativa 
Ordinária. 

— Para se afastar do território nacional, o Deputado dará prévia ciência à 
Assembléia, por intermédio do Presidente, indicando a natureza e a 
duração do afastamento. 

— Não será subvencionada viagem de Deputado, ressalvado o caso de 
audiência pública em regiões do Estado. 

10.11.11. Suplente — O suplente de Deputado, quando convocado em caráter de 
substituição, não poderá ser eleito para os cargos da Mesa da 
Assembléia ou da Comissão Representativa, nem para os de 
presidente ou vice-presidente de comissão. 

10.11.12. Bancada — Bancada é o agrupamento organizado dos Deputados de uma 
mesma representação partidária. 

10.1 1.13. Liderança — Líder é o porta-voz da respec tiva Bancada e o intermediário 
entre esta e os órgãos da Assembléia. 
Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até 5 (cinco) 
dias após o inicio da Sessão Legislativa Ordinária, o nome de 
seu Líder. 

— Cada Lfder poderá indicar Vice-Lfderes, na p roporção de 
um por oito Deputados, ou fração, da respectiva Bancada. 

— As Lideranças das Bancadas co ligadas em Bloco Paria- 
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mentar têm suspensas suas atribuições e prerrogativas 
regimentais. 

— Os Lideres e Vice-Lfderes não poderão ser membros da 
Mesa da Assembléia. 

10.11.14. Bloco Parlamentar — E facultado às Bancadas, por decisão da maioria de 
seus membros, constituírem Bloco Parlamentar, sob 
Liderança comum, vedada a participação de cada uma 
delas em mais de um Bloco. 
Os membros da Mesa da Assembléia não poderão ser 
indicados Lideres de Bancada ou de Bloco Parlamen-
tar nem fazer parte de comissão permanente, especial 
ou de inquérito, exceto no caso da Comissão Repre-
sentativa, que será presidida pelo Presidente da  As-
sembléia. 

10.11.15. Prazos — No processo legislativo, os prazos são continuos e não correm no 
recesso. 

10.11.16. Colégio de Líderes — Os Lideres da Maioria, da Minoria, das Bancadas e 
dos Blocos Parlamentares constituem o Colégio de 
Lideres. 

10.11.17. Comparecimento às reuniões de Comissão 
— O Deputado perderá lugar de membro  efetivo da Comissão quando, no 

exercício do mandato, deixar de comparecer a cinco reuniões ordinárias 
consecutivas ou a dez alternadas, na Sessão Legislativa Ordinária (art. 
117, § 22). 

10.11.18. Comparecimento às reuniões de Plenário 
— Perderá o mandato o Deputado que não compa recer, em cada Sessão Le-

gislativa Ordinária, à terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou 
missão autorizada pela Assembléia Legislativa (art. 50, TB).  
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Normas Técnicas de Elaboração Legislativa e Modelos 

11. NORMAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E MODELOS  

11.1. INTRODUÇÃO  

O domínio da Técnica Legislativa com a finalidade prática de bem elaborar o texto legal exige 
prévio conhecimento e cultivo de virtudes estilísticas como a clareza, á concisão, a harmonia e a po-
lidez fraseológica. De outra parte, tal domínio pressupõe o rigor gramatical, indispensável à boa r e-
dação de quaisquer tipos de documentos, independentemente da matéria de que tratem.  

No que concerne ao discurso parlamentar, justificações de p rojeto, requerimento ou emenda e  
demais peças de preponderante caráter politico, cabe-nos frisar a importância da origina lidade e da  
capacidade de persuasão — ingredientes de que não pode prescindir a retórica parlamentar.  

Devem, assim, ser objetivos de quem se incumbe  da redação legislativa:  

— escrever de acordo com as regras gramaticais:  
— conhecer o valor semântico das palavras e empregá-las de modo adequado;  
— dispor os termos da oração em ordem direta, com o sujeito, o predicado, os complementos e os ad-

juntos em sucessão natural;  
— elaborar frases e períodos concisos, capazes de expressar claramente a idéia ou conceito de que  

tratem;  
— evitar  o gongorismo, a tautologia, a cacofonia, as exp ressões pleonásticas e as de difícil entendi-

mento;  
— evitar a vulgaridade (expressões estereo tipadas, frases feitas, gírias e vocábulos chulos);  
— utilizar a terminologia própria na abordagem dos temas técnicos, embora evitando o jargão científi-

co, que dificulta desnecessariamente a compreensão da matéria.  

A redação de torro  legal deve observar os seguintes princípios específicos:  

— manter, quanto possível, a uniformidade de tempo e modo verbais;  
— empregar os verbos na terceira pessoa, preferencialmente, no singular;  

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

— empregar, preferencialmente, formas positivas. Hipóteses negativas em excesso costumam dificul-
tar  a compreensão e provocar efeitos contrários aos esperados;  

— evitar  o uso de abreviaturas ou siglas, nas referências às pessoas jurídicas, salvo quando consagra-
das pelo direito ou de uso generalizado. Neste caso, deve-se escrever por extenso a primeira refe-
rência ao nome, e, a seguir, entre travessões, a respectiva sigla;  

— evitar o uso de expressões esclarecedoras, tais como: ou seja, isto é, por exemplo, "verbi gratia"  
e outras equivalentes, pois elas só se justificam quando a oração ante rior não tenha sido suficien-
temente clara, o que é inadmissível em texto legal;  

— empregar termos que tenham o mesmo sentido e significado no maior espaço territorial possível,  
evitando as expressões locais e regionais, exceto quando o ato legislativo tenha caráter restrito e  
inexista possibilidade de posterior ampliação do seu campo de incidência;  

—  usar as palavras em seu sentido comum, exceto quando se tratar de assunto técnico, ressalvada, em  

qualquer circunstância, a observância do estilo jurídico;  
— reduzir as frases ao mínimo possível, sem prejuízo da idéia fmalfstica;  

— exprimir a mesma idéia por palavras idênticas, evitando a sinonímia;  
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— evitar o emprego de advérbios e adjetivos supérfluos, para que a lei seja o mais substan tiva possí-
vel; 

— examinar e selecionar cuidadosamente as matérias de que tratará o texto, antes de começar a elabo-
ração dos preceitos; 

— desdobrar o contexto em artigos, cada qual tratando de um único assunto; 
— quando extenso o texto legal, reservar a definição do obje tivo deste e a limitação do seu campo de 

incidência aos primeiros artigos; 
— incluir no ar tigo a borma geral, o princípio, reservando aos parágrafos as medidas complementares 

e as exceções; 
— quando o assunto comportar discriminações, dispor os elementos sob a forma de incisos; 
— situar à direita do papel, logo abaixo do titulo e data, ementa enunciativa do objeto em destaque; 
— abreviar a palavra artigo, quando seguida do respectivo número, usando-se  art.  para o singular 

e arts. para o plural; escrevê-la por extenso nos demais casos; 
— representar a palavra parágrafo pelo sinal §, para o singular, e §§, pan o plural, semp re  que segui-

da do respectivo número, usando a expressão parágrafo único, por extenso, se o artigo contiver 
um s6 parágrafo; 

— utili7nr algarismos arábicos na numeração de artigos e parágrafos, que são ordinais até o nono (art. 
(ou § 1 2  ... art. ou § 9 2) e, a partir dai, cardinais (art. ou § 10, art ou § 11, etc.). 

11.2. PROJETO 

Conceito: Projeto é o instrumento mediante o qual uma prescrição jurídica pode vir a revestir-
se da força de um comando estatal. 

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa considera-o proposição principal, sujeita às 
regras de inciativa e tramitação inseridas nas Constituições da República e do Estado e no próprio 
texto regimental. 

Considerado sob essa ótica, o projeto, em função do procedimento específico que lhe seja 
aplicável, engendra os atos legisla tivos de que trata o art. 63 da Cons tituição do Estado. 

Convém ressalvar que o projeto voltado para a alteração do texto constitucional recebe  a de-
nominação técnica de Proposta de Emenda à Constituição. 

Elementos Constitutivos: 

Elementos 	 Texto 

o Epígrafe --y PROJETO DE LEI Ne 
	

/90 

Ementa 	Dispõe sobre  a contratação de serviços de produção publicitária 
pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado. 

Fórmula de 
Promulgação--. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dec reta: 

Contexto 	- 	Art. 12  — Ficam os órgãos da Administração Direta e Indire ta  do Es- 
tado obrigados a contratar os se rviços de produção publicitária exclusiva-
mente com empresas estabelecidas em Minas Gerais. 

9 
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Deputado 	 
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Art. 22  - No ato da contratação, as emp resas deverão comprovar o re-
colhimento do imposto de que  trata o. inciso IV do art.  '156 da Constituição  
Federal, re lativo aos seis últimos meses anteriores ã proposta.  

Parágrafo únicó A sublocação, a qualquer título, dós serviços de  
produção publicitária dependerá da comprovação prevista neste ar tigo.  

 

  

Contexto  
1. 

~ 

~ 

Art 3 2  - O. descumprimento do disposto nesta lei importará rescisão  
do contrato e declaração de inidoneidade da emp resa contratante perante a  
administração pública.. - - 

Art. 42  - Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.  

Art. 52  - Revogam-se as disposições em contrário.  

ti4  
ri 

~ 

Fecho  

.— 

Sala das Reuniões, de 	de 1990.  

Deputado . . 

JUSTIFICAÇÃO: O Minas .  Gerais do dia 18 de maio publicou as informa-
ções prestadas nesta Casa pelo jorna lista Estácio Duarte Santiago Ramos, as  .. 
quais nos dão conta da participação mínima das agências mineiras na publi-
cidade do Governo mineiro.  

Ressaltou .o depoente que os "investimentos. de Cr$136.600.000,00  
do Governo de Minas Gerais em comunicação social, realizados no primei ro  

trimestre  deste ano, representam apenas 0,49% do orçamento de investi-
mentos do Estado para 90, es timado em Cr$27.400.000.000,00. Durante t o-
do o ano passado, os gastos com publicidade totalizaram Cr$80.800.000,00,  
correspondendo a apenas 0,53% do orçamento de investimentos, . de  

Cr$15.200.000.000,00.  
Esses números revelam, de um lado, que nosso Estado quase nada in-

veste em publicidade e, de outro, que unidades da Federação consideradas  
economicamente mais fracas apresentam um percentual superior ao do Esta-
do  de Minas Gerais.  

Além do mais, técnicos do setor publicitário, como iluminadores, ar-
tistas, cinegrafistas, atores, diretores de arte, cameras, redatores de texto, de  
trucagem e sonorizadores, vêem o mercado mineiro invadido, paulatinamen-
te, por profissionais de outros Estados, o que gem desemprego no setor.  

Pelo exposto, a proposição ora apresentada obje tiva ampliar o nível  
de informação da sociedade e democratizar a veiculação da pub licidade ofi-
cial, estimulando as agências de propaganda do Estado, com repercussão  
econômica e social.  

4 
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CABEÇALHO OU PREÂMBULO:  
Pode-se entender por cabeçalho ou preâmbulo a parte inicial de uma lei, não incluída no texto, 

mas destinada a identificar o ato na ordem legislativa, através do tempo e do espaço. 

Subdivide-se em: 

Epígrafe: Indicação da espécie de proposição, do número de ordem e do ano de ap resentação; 

Ementa: Resumo claro, fiel e conciso do conteúdo do p rojeto, devendo, no caso de alteração 
de dispositivo de lei, fazer referência a ele, transcrevendo a ementa da lei  modificada.  

FÓRMULA DE PROMULGAÇÃO:  
Dá-se o nome de fórmula de promulgação a referência ao órgão legiferante, que no uso de 

atribuição ou competência constitucional, baixa  determinado  ato e à ordem de execução, que se ex-
pressa por uma forma verbal como decreta, sanciona, aprova ou promulga, conforme o tipo 
ou a tramitação da proposição. 

CONTEXTO:  
Compreende a matéria de que trata a proposição, dividindo-se em artigos e podendo subdivi-

dir-se em parágrafos, incisos, alíneas e números. 

ARTIGO:  
É a unidade básica do contexto — a única necessariamente constante de um texto legal, como 

se pode inferir do modelo. Aos artigos se subordinam parágrafos, incisos, alíneas e números. 

PARÁGRAFO:  
Constitui a imediata divisão de um artigo, sendo complemento adi tivo ou restritivo do capta 

deste.  

INCISO:  
É o desdobramento do artigo ou do parágrafo, geralmente destinado a enumerações.  
Na numeração dos incisos, usam-se algarismos romanos, seguidos de travessão, empregando- 

se dois pontos (:) para encerrar a frase contida no ar tigo ou no parágrafo precedente, bem como antes  
das alíneas em que se desdobre  o inciso.  

ALÍNEA (on LETRA):  
Adota-se a alínea (ou letra) para a subdivisão do parágrafo ou do inciso.  

Trata-se de discriminação feita com letras minúsculas, seguidas de parêntese.  

NÚMERO:  
Empregado para  desdobramento da alínea (ou letra), é indicado por algarismo arábico seguido  

de parêntese.  

9 
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AGRUPAMENTO DOS ARTIGOS:  
Sendo a unidade do texto de qualquer ato da ordem legislativa, o artigo é o ponto de partida  

para a subdivisão ou agrupamento dos assuntos.  
Analisada a subdivisão, passemos a tratar do agrupamento, que se faz necessário apenas quan-

do o grande número de artigos de um ato legislativo exige a sistematização da matéria, segundo idéias  
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que se correlacionam, dependente e normativamente, como no caso dos códigos e das constituições. 
Adota-se, desse modo, o seguinte critério para o agrupamento das idéias em ar tigos: 
A SEÇÃO cons titui-se de um conjunto de ARTIGOS; o CAPITULO, de um conjunto de SE-

ÇÕES; o TÍTULO, de um conjunto de CAPÍTULOS, e o LIVRO, de um conju nto de TÍTULOS. 
Sendo necessário o desdobramento do LIVRO, adotam-se as PARTES, denominadas PARTE 

GERAL e PARTE ESPECIAL ou, excepcionalmente, PARTE PRIMEIRA, PARTE SEGUNDA, etc. 
Numeram-se as SEÇÕES, os CAPÍTULOS, os TÍTULOS e os LIVROS com algarismos ro- 

manos. 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES 

Disposições Preliminares ou Lei de Introdução 

As DISPOSIÇÕES PRELIMINARES representam esclarecimentos prévios que loca lizam a lei 
no tempo e no espaço, apontando seus objetivos, defmindo os termos por ela adotados e enunciando 
os princípios jurídicos e os de ap licação que ela encerra. 

Essa parte pode ou não integrar o texto legal, em função de sua complexidade e abrangência. 
Recebe, além da denominação indicada acima, a de Lei de Int rodução, quando não integra o texto 
(ex.: Código Civil/Lei  de Introdução ao Código Civil). 

Seu articulado pode ter nwneraçdo própria, quando se tratar de Lei de Introdução, pois, sendo 
parte independente do texto legal, sua p romulgação pode dar-se em separado. 

DISPOSIÇÕES GERAIS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

Essa parte também pode ou não integrar o texto legal, sendo no mais das vezes dispensável a 
sua inclusão. 

As DISPOSIÇÕES GERAIS representam uma continuação do texto da lei, englobando, no fi-
nal desta, os artigos que contenham assuntos de caráter geral, diretamente dependentes ou intima-
mente relacionados com todo o texto, ou ainda seguindo ou precedendo cada um dos diversos grupos 
de assuntos que justifiquem ou exijam um apêndi ce  contendo 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 de DISPOSIÇÕES FINAIS, reúnem-se, no  final  do ato e em continuação numeri-

ca ao seu articulado, as medidas restantes, de caráter geral e referentes a todo o texto da lei, visto em 
seu conjunto. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

São as que tratam de situações que, por seu caráter especial e temporário, exigem imediata dis-
ciplina. Relativamente a sua inclusão no texto legal, é mister reiterar o que já afirmamos quanto às 
hipóteses dos tópicos precedentes: é facultativa.  

CLÁUSULA DE VIGÊNCIA 

Determina a data em que a lei entra em vigor. 

9 
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E após ã pub licação da lei no órgão oficial e o transcurso do prazo estabelecido para o início 
da sua vigência que o'sëu cumprimento* impõe a todos. 

CLÁUSULA REVOGATÓRIA 

E a declaração de que a lei revoga as disposições em contrário. 
Quando a lei nova revoga integralmente lei anterior, deve fazer menção expressa e específica a 

ela. 
Obs.: As cláusulas de vigência e revogatória não podem  figurar em um só artigo, embora al-

guns textos revelem essa imperfeição técnica (vide o princípio constante da Introdução: "desdobrar 
o contexto em artigos, cada qual tratando de um único assunto").  

FECHO . 

E o encerramento da proposição e abrange: 
a) local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões) e data de apresentação; e 
b) nome do autor. 

JUSTIFICAÇÃO 

É constituída dos argumentos expendidos pelo autor da proposição para demonstrar a necessi-
dade ou oportunidade desta. 

A fundamentação dos projetos de iniciativa do Poder Executivo contém-se na própria mensa-
gem que os encaminha ao Legislativo. 

11.3. REQUERIMENTO 

Conceito: E todo pedido feito por Deputado ou Comissão que verse matéria de expediente ou 
de ordem, dirigido ao Presidente da Assembléia Legislativa ou ao de Comissão. 
Elementos Constitutivos: 

Elementos 	 Texto 

Epígrafe REQUERIMENTO N9  /90 

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

 

Contexto . 

 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimen-
tal, seja formulado apelo aos Exmos. Sn. Governador do Estado e Secretário 
de Estado da Educaçlio, no sentido de que seja determinada, com a possível 
urgência, a execução da reforma da E. E. de Fer reiras, situada no Distrito de 
Ferreiras, Município de São Gonçalo de Sapucaí. 9 

 

a Fecho Sala das Reuniões, de 	de 1990. 

Deputado 
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JUSTIFICAÇÃO: Embora entre  nós seja generalizada a crença de que a 
Educação,é uma condição "sine qua non" para o desenvolvimento nacional, 
sobejam palavras e fal tam iniciativas governamentais, no que concerne à 
efetivação desse valor supremo. 

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

São Gonçalo do Sapucat, •orgulhosamente, se inclui entre  as várias ci-
dades históricas de Minas Gerais. Localiza-se na microrregião do Planalto 
Mineiro, no Sul do Estado, e vem sofrendo grande transformação, dadas as 
obras de cunho estrutural que ali vêm-se rea lizando. 

O Distrito de Ferreiras, pertencente a esse próspero Município, conta 
conta  uma escola estadual, que, dentro de uma filosofia educacional bem 
orientada, se preocupa com a preparação dos jovens, para que exerçam, 
conscientemente, a cidadania. 

No entanto, a Escola Estadual de Ferreiras encontra-se em precárias 
condições de funcionamento, faltando infra-estrutura que possibi lite aos seus 
alunos um bom aprendizado. 

Urge, portanto, que as autoridades afetas ao setor, imbuídas do firme 
propósito de tomar culto o povo, providenciem, com a possível urgência, a 
reforma da referida Escola, objeto deste requerimento. 

Deputado.... 

EPÍGRAFE: 
Consiste na palavra REQUERIMENTO, seguida de número nos casos em que a p roposição é 

sujeita a parecer. 

VOCATIVO: 
Indica a autoridade a quem é dirigido (Presidente da Assembléia ou Presidente de Comissão). 

CONTEXTO: 
Parte em que o signatário formula sua solicitação, após as palavras de praxe: "O Deputado que 

este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental ..." 

FECHO: 
Compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões), a data  de apresentação e o nome 

do autor. 

JUSTIFICAÇÃO: 
Parte constituída dos argumentos que demonstram a necessidade ou opo rtunidade da medida 

solicitada. 
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11.4. EMENDA  

CONCEITO: 
modificar, substituir 
Elementos Constitutivos:  

Elementos 

Epígrafe 

de Elaboração Legislativa e Modelos 

E a proposição apresentada como acessória de outra, com a finalidade de aditar,  

ou suprimir dispositivo.  

Texto  

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N" /90  ~♦ 
--~ 

~ Fórmula de  Acrescente-se onde convier.  
Alteração  ~ 

"Art. 	— Fica revogado o inciso I do a rt. 82  da Lei ne 7.885, de  1=3  
Contexto  17 de novembro de 1980, ressalvado, nos termos do inciso XXXVI do art.  

5 2  da Constituição Federal, o di reito adquirido."  

y  
Fecho  Sala das Reuniões, 	de 	de 1990.  

Deputado  .. 	. 

JUSTIFICAÇÃO: Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que tem  
por objetivo principal acabar com a aposentadoria dos parlamentares com 8  
(oito) anos de mandato.  

Importante considerar que a Constituição Federal fixa 35 anos de ser-
viço para  a aposentadoria do homem, e 30 anos para a da mulher, o que de-
monstra a necessidade da modificação proposta.  

Deputados  .. . 

EPÍGRAFE:  
Parte que contém o título da p roposição acessória.  
À expressão EMENDA Ne ... segue-se a indicação da espécie e do núme ro  da proposição a  

que ela se refere.  

FÓRMULA DE ALTERAÇÃO:  
Parte que esclarece a finalidade da emenda: aditar, modificar, subs tituir ou suprimir dispositi- 

vo.  
Além do exemplo  constante  da página anterior, há vários outros na parte seguinte desta Sepa-

rata, correspondentes às quatro moda lidades de emenda.  

1 
0  
0  
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CONTEXTO: 
Parte em que se procede à supressão ou substituição de dispositivo ou de expressão nele conti-

da, ou se enuncia dispositivo a ser acrescentado, conforme o caso. 

FECHO: 
Compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões), a data de apresentação e o nome 

do autor. 

JUSTIFIÇAÇAO:  
Parte em que o autor da emenda expõe as razões da alteração proposta. 

OBS.: CUIDADO! A Emenda em estudo — proposição acessória de que trata a Seção VI II  do Ca-
pítulo I do Título VII  do Regimento Interno da ALMG — não se confunde com Emenda Constitucio-
nal, ato legislativo resultante da modalidade de proposição referida no art. 177, inciso I, do Regi-
mento Interno, sob o título de Proposta de Emenda d Constituição. 

11.5. MODELOS 

Nas páginas seguintes há modelos de projetos de lei, de resolução e de lei complementar, bem 
como requerimentos, emendas e discursos. 

Relativamente às emendas, convém esclarecer que optamos por fazê-las seguir dos disposi tivos 
a que se referem. Em nosso alvitre , isso facilitará a compreensão de seu objeto. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 	/90 

Cria a Ouvidoria do Povo no Estado de Minas Gerais e dã outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1 2  — Fica criada, no Estado de Minas Gerais, a Ouvidoria do Povo, órgão público autó-
nomo, auxiliar do Poder Legisla tivo na fiscalização da execução dos se rviços públicos. 

Art. 22  — Compete à Ouvidoria do Povo: 
I — apurar os atos, fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes da administração pública 

direta ou indireta, os quais imp liquem o exercício ilegftimo, imoral ou gravemente inconveniente de 
suas funções; 

II - apurar reclamação contra serviço público que não esteja sendo processada satisfatoria-
mente pelo órgão competente; 

lII — representar aos órgãos competentes para instauração de processo de responsabilidade pe-
los atos, fatos e omissões apurados nos termos dos incisos I e II; 

1 
0 
1  



1 
a 
z 

Normas Técnicas de Elaboração Legislativa e Modelos 

IV  - recomendar à Assembléia Legislativa a abertura de comissão parlamentar de inquérito pa-
ra apuração de fato determinado; 

V - sugerir  anteprojeto de lei aos órgãos competentes e medida de ap rimoramento da organi-
zação e das atividades das administrações direta e indireta do Estado; 

V1 - divulgar os direitos do cidadão em face do poder público, incluído o de exercer o con-
trole direto dos atos da administração pública; 

VII - divulgar informações e avaliações relativas à sua ação através dos órgãos oficiais de co-
municação. 

Parágrafo único - Obrigam-se os titulares de órgãos da administração e de en tidades da admi-
nistração indireta, sob pena de responsabilidade, a fornecer à Ouvidoria, quando solicitados, docu-
mentos, dados, informações ou certidões pertinentes ao objeto do órgão. 

Art. 32  - A Ouvidoria é dirigida pelo Ouvidor-Geral, com a colaboração do Ouvidor Adjunto. 

Art. 42  - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjunto serão escolhidos pela Assembléia Legisla tiva 
dentre pessoas maiores de trinta anos, indicadas em lista sêxtupla elaboradas por en tidades de repre-
sentação da sociedade civil, e terão mandato não renovável de quatro anos. 

§ 1 2  - Consideram-se entidades de representação da sociedade civil, para os fins deste artigo: 
a) entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado; 
b) entidade estadual de defesa do cidadão; 
c) universidade ou instituição de ensino e pesquisa. 
§ 22  - A Assembléia Legislativa publicará, no vigésimo dia da Legislatura, edital de convoca-

ção para inscrição, no prazo de dez dias, das entidades interessadas  em participar do processo de ela-
boração da lista sêxtupla. 

§ 3 2  - A lista sêxtupla, cuja elaboração se fará nos termos do edital a que se refere  o parágrafo 
anterior, será encaminhada, até o 452  dia da Legislatura, à Assembléia Legislativa, que terá o prazo 
de quinze dias  para proceder à escolha do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto. 

Art- 52  - A remuneração do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto corresponderá, respectiva-
mente, à de Secretário de Estado e à de Secretário Adjunto. 

Art. 6° - É vedado ao Ouvidor-Geral e ao Ouvidor Adjunto o exercício de cargo, emprego ou 
função pública enquanto durar seu mandato. 

Art. 72  - O Ouvidor-Geral somente poderá ser destituído por decisão da Assembléia, a reque-
rimento de um quinto dos Depu tados ou de dois terços das entidades que tenham par ticipado da ela-
boração da lista  de que trata  o art. 42. 

Parágrafo único - Caso a escolha do Ouvidor-Geral ou do Ouvidor Adjunto recaia em servidor 
público, será automática a licença, facultada a este, quando estável, a opção pela remuneração do 
cargo, emprego ou função de origem. 

Art. S° - Em caso de impedimento do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto, ou vacância dos 
respectivos cargos, no último ano da Legislatura, o Presidente da Assembléia designará substituto no 
prazo de até noventa di as  depois de aberta a última vaga. 

§ 1 2  - Ocorrendo a vacância nos três primeiros anos da Legislatura, a escolha para ambos os 
cargos far-se-á no prazo de noventa  dias e atenderá, no que couber, ao disposto no art. 4 9. 

§ 22  - Em qualquer dos casos, os substitutos deverão completar o mandato de seus antecesso- 
res. 



o  
m 9 
o m 

Z 
m-4 

a a 
a a  
Co CM  
M m 
co) CO  

Normas Técnicas de Elaboração Legislativa e Modelos 

Art. 92  — O Ouvidor-Geral apresentará, ao foral de cada ano do seu mandato, relatório das suas 
atividades, indicando as recomendações encaminhadas e os órgãos inves tigados, bem como o resulta-
do das investigações. 

Parágrafo único — O relatório de que trata este artigo será pub licado no órgão oficial do Esta- 
do. 

Art. 10 — Será consignada à Ouvidoria do Povo dotação orçamentária própria. 

Art. 11 — Resolução da Assembléia Legisla tiva disporá sobre  o quadro  funcional da Ouvidoria 
do Povo e sobre  o apoio da Secretaria da Assembléia às suas atividades no prazo de noventa dias 
contados da pub licação desta lei. 

Art. 12 - A Ouvidoria do Povo elaborará regulamento para a disciplina de suas atividades. 

Art. 13 — Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação. 

Art. 14 — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 	de 	de 1990. 

Deputado... 

JUSTIFICAÇÃO: Criada há quase dois séculos na Suécia, a ins tituição do Ombudsman, defensor ou 
auditor do povo, já foi adotada em cerca de 50 países de vários continentes com notável êxito. Até a 
Inglaterra, com seu exemplar sistema judiciário, ins titu iu o Comissário Parlamentar, por reconhecer 
sua importância no combate à deficiência dos instrumentos de controle da administração. 

A presente iniciativa visa dotar o Estado de instrumento democrático de defesa dos direitos do 
cidadão e de aperfeiçoamento constante da prestação dos serviços públicos. Sua competência cinge-se 
à apuração de atos e omissões que impliquem o exercício ilegítimo, inconveniente ou imoral de fun-
ções na esfera  administrativa.  Uma das características mais importantes da Ouvidoria do Povo é a 
simplicidade de seus procedimentos e de sua organização, o que contribui sobremaneira para a agili-
zação, racionalização e aperfeiçoamento da gestão da a tividade estatal. 

Proposta como órgão autônomo, auxi liar do Poder Legislativo e a ele vinculado, sua criação, 
prevista no art. 268 das Disposições Gerais da Cons titu ição do Estado, é decorrência direta da pro- 
pria concepção estrutural que conforma o documento. O valor atribuído aos direitos e garantias fun-
damentais 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, real-
çam não a dicotomia, mas a constante interação entre essas instâncias, estabele cendo programas de 
ação conjunta em todas as áreas de competencia do Estado, cujo novo modelo de organização pressu-
põe a intensa participação popular, diretamente ou através da representação pluralista dos interesses 
da sociedade civil, consubstanciada na Assembléia Legislativa. 

Documento conjunto do Estado e da sociedade civil, a Cons tituição promove o deslocamento 
do centro das decisões políticas sobre as ações do governo no sentido do pluralismo, uma vez que 
restabelece  as prerrogativas do Legislativo. Mediante a descentralização e a desconcentração do po-
der político e o controle, pelo cidadão, do seu exercício, a Cons tituição prevê os mecanismos para 
tornar efetivo o direito de todos à cidadania plena e à jus tiça social, com vistas a uma sociedade fia-
terna, democrática e sem precon ceitos. 
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Assim e'  que o art. 268 do Ato das Disposições Gerais se vincula di retamente à inteira concep-
ção estrutural do texto magno mineiro 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 especifica e direcionada, sem 
conflito com os Poderes e sem excluir a competência da Assembléia Legisla tiva para fiscalização de-
finitiva e apuração de fatos relativos ao mau funcionamento da administração, quando necessário. 

Vale ainda lembrar que a Ouvidoria do Povo, ao proteger dos abusos administrativos o cida-
dão, hoje mais consciente e participativo, fortalece as instituições, reforça o crédito da administração 
e resgata a confiança no Poder Público. 

Deputado .. . 

PROJETO DE LEI N2 	/90 

Altera o § 52  do art. 72  da Lei n° 9.758, de 10 de fevereiro de 
1989. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1 2  — O § 52  do art. 72  da Lei n° 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

" 	7s
- 

§" 52  — O imposto não incide, ainda, sobre  as microempresas que promovam operações de cir-
culação de mercadorias para  destinatário localizado neste ou em outro Estado, entendendo-se como 
microempresa aquela cuja receita bruta anual seja igual ou inferior ao valor nominal de 70.000 (se-
tenta mil) BTNs — Bônus do Tesou ro  Nacional, tomando-se por base, para o cálculo, a receita mensal 
dividida pelo valor do BTN vigente nos respectivos meses." 

Art. 22  — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 32  — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 	de 	 de 1990. 

Deputados .. . 

JUSTIFICAÇÃO: A questão do enquadramento da microempresa tem sido objeto de discussão des-
de a edição do estatuto estadual em 1982. 
Isso porque o teto referencial da lei federal sempre  foi bastante superior ao da estadual. 4 
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Na verdade, não se justifica tamanho disparate, porque se pretendeu, e ainda hoje se pretende,, 
propiciar tratamento diferenciado a um segmento que o reclama. 

Ressalte-se, ademais, que tal diferenciação foi erigida até mesmo em preceito constitucional. 
Com efeito, o art. 179 da Carta Magna determina que se dispense às microempresas e ás em- 

presas de pequeno porte tratamento jurídico dife renciado, visando a incentivá-las. 
Andou bem o Constituinte de 1988 ao acolher a norma supracitada.  Isso se justifica se levar-

mos em conta que o segmento em questão é responsável por considerável absorção de mão-de-obra e 
pela desconcentração dos investimentos, assegurando à economia a indispensável capilaridade. 

Por tais razões, faz-se mister viab ilizar as condições indispensáveis à sobrevivência e ao for-
talecimento desse ramo empresarial. 

Assim, a revisão do patamar de enquadramento da microempresa constitui medida de justiça 
social e cumprimento do principio máximo preconizado pelo Direito: propiciar tratamento desigual 
aos desiguais. 

Deputado.... 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 	/90 

Susta efeitos do art. 62  do Decreto n2  31.102, de 17 de abril de 
1990. . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 

Art. 1 2  — Ficam sustados os efeitos do art. 6 2  do Decreto n° 31.102, de 17 de abril de 1990, no 
que se refere à forma de apresentação dos estudos atinentes às normas de organização da Universida-
de 

 
 do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 62, XXX, da Cons tituição do Estado. 

• 
_ Art. 22  — Esta resolução entra em vigor na data de sua pub licação, retroagindo seus efeitos a 

17 de abril de 1990. 

Art. 32  — Revogam-se as disposiçoes em contrário. 

Sala das Reuniões, 11 de maio de 1990. 

Deputado .. . 1 
0 JUSTIFICAÇÃO: O Decreto ne 31.102, de 17/4/90, revogou expressamente o Decreto n 2  30.888, 

de 26/1/90. Este último estabelecia diretrizes de orientação dos estudos técnicos do Executivo para 	. 
elaboração do projeto de lei de estruturação e organização da Universidade do Estado de  Minas . Ge- ,; 

rais..É de ressaltar que em seu art. 42 , I, vinculava expressamente tais estudos à lei organizatória da. ;;; , ;;  
Universidade do Estado de Minas Gerais. Provavelmente em razão da oportuna reação parlamentar 5 
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que as diretrizes ali explicitadas provocaram, julgou por bem o Sr. Governador do Estado substitut-
lo, em 17/4/90, pelo Decreto ne 31.102. Contudo, a ausência daquelas diretrizes não é única diferen-
ça que se pode constatar entre os dois diplomas regulamentares. Em seu art. 62 , o novo decreto vin-
cula os estudos a serem realizados à apresentação de minuta de decreto sobre a organização da Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais. 

Ora, dispõe a Constituição do Estado em seu art. 61, X II : 
"Art. 61 — Cabe  à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, não 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 Policia Mi litar, da Policia Civil e dos demais órgãos da Administração Púbi-
ca (grifamos). 

Obviamente, a grafia dos termos "Administração Pública" com iniciais maiúsculas, por si só, 
já indicaria referir-se a expressão tanto à administração direta quanto à indireta. No entanto, a meus 
legis torna-se ainda mais cristalina na medida que se examina, de forma sistêmica, a referida norma, 
em sua necessária articulação com o disposto nas alíneas e e f do inciso  IR  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, a estruturação e a extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade 
da administração indireta; 

f) a organização da Advocacia do. Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Policia 
Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, respeitada a competência normativa da 
União" (grifos nossos). 

A inserção tópica do art. 66 na Subseção específica do Processo Legislativo assegura a nature -
za da norma cuja iniciativa é ali  contemplada como de projeto de lei, salvo as exceções expressa-
mente consignadas no mesmo artigo. 

Assim, embora o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado tenha 
criado a Universidade do Estado de Minas Gerais, estabelecendo a sua forma e as di retrizes genéricas 
de sua estrutura, por forçada nova sistemática constitucional, o diploma apto para es tatuir sobre  a 
estruturação e a organização efetivas da referida Universidade, como também no que toca a qualquer 
órgão ou entidade da Administraçao Pública, há que ser a lei, não mais se admi tindo o expediente do 
mero decreto como meio de obs tar que o exame e a efetiva contribuição parlamentar venham a em-
prestar à matéria o caráter pluralista, próprio dos corpos legisla tivos. 

Tampouco há que se argumentar que o art. 62  do referido decreto, por si só, não feriria as prer-
rogativas do Poder Legislativo, na medida que apenas comanda a elaboração de estudos com vis tas à 
apresentação de uma minu ta  de decreto, hipótese em que se haveria de aguardar a emissão do próprio 
decreto, que efetivamente contrariaria as normas constitucionais. Como bem alerta  a generalidade da 
doutrina italiana (Pietro  Virga, Biscaretti di Ruffia, Galeotti e tantos outros), as práticas governa-
mentais Atentatórias das normas de correção (corretezza) constitucional são, de per si, passíveis de 
argüição, ou seja, as práticas governamentais hão de se vincular aos cânones (às normas de correção 
constitucional) imediatamente decorrentes dos comandos constitucionais explícitos, estruturadores do 
sistema. Matéria que, em uma democracia incipiente como a nossa, ganha superlativa e indiscutível 
importância no momento de consolidação dos preceitos constitucionais que asseguram papel prepon-
derante ao Legislativo em todos os níveis, no con certo das principais decisões jurídicas e políticas 
dos entes da Federação. 
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Dessa forma, o comando expresso no art. 62  do Decreto n 2  31.102, de abril de 1990, atenta 
contra  normas de correção cons titucional decorrentes do disposto nos arts. 61, XII , e 66, DI, alíneas e  
e f, do Texto Magno do Estado, e naturalmente extrapola o poder regulamentar próprio do Poder 
Executivo na nova sistemática constitucional, bem como importa o recurso a práticas usurpadoras das 
prerrogativas do Poder Legislativo oriundas do regime autocrático anterior. Nesse sentido, impõ e-se 
que a questão em tela tenha tratamento adequado à importância de que se reveste: a efetiva imple-
mentação das práticas governamentais concordes com as novas normas de correção constitucional,  
caldo de cultura essencial à eficácia de toda a nova ordem constitucional. Acima dos momentâneos  

interesses partidários, encontram-se as normas assecuratórias das prerrogativas essenciais a rum Poder 
Legislativo que seja o canal por excelência de uma sociedade democrática e pluralista 

Deputado....  

REQUERIMENTO N 2 	/90 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legisla tiva do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja consignado, nos 
anais da Casa, voto de congratulações com o Centro  Federal de Educação Tecnológica de Minas  Ge-
rais  — CEFET-MG — por ocasião dos seus 80 anos de fundação. 

Requer,  ainda,  que deste voto se dê conhecimento ao Ilmo. Prof. W ilson da Silva Mattos, Di-
retor-Geral do CEFET-MG. 

Sala das Reuniões,  de 	 de 1990.  

Deputado  .. . 

JUSTIFICAÇÃO: Em decorrência do Decreto n 2  7.566, de 23/9/1909, que instituiu o ensino profis-
sionalizante no Brasil, instalava-se um ano após, em Belo Horizonte, a Escola de Aprendizes e Art i-
fices, origem do atual CEFET-MG.  

Com 32 alunos e 10 servidores, o estabelecimento possuía oficinas para o aprendizado de mar-
cenaria, ferraria, sapataria, ourivesaria e carpintaria, funcionando onde hoje é a Escola de Música da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

O CEFET-MG passou por várias transformações desde a sua fundação em 1910, sempre no 
sentido de adequar o ensino profissionalizante à demanda de mão-de-obra. Conta atualmente nove 
cursos do 22  grau: Eletrônica, Eletrotécnica, Edificações, Estradas, Mecânica, Química, Saneamento,  

Eletromecãnica e Informática. No !nível supe rior, ministra os de Engenharia Elétrica e Mecâbica.Pos-
sui também pós-graduação e habi litação de professores do 22  grau. 

Além dos permanentes, a instituição ofere ce  cursos não permanentes, visando atender a neces-
sidades prementes do setor industrial. 

Formato, há 80 anos, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais — CEFET-
MG — contribui para a formação de mão-de-obra técnica, ocupando urna sólida posição no cenário 
educacional do Pats. 

Vivendo o presente com os olhos no futuro, o CETEF-MG destaca-se entre os pilares que 
sustentam a educação profissionniizante em nosso Estado. 
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Esperamos que nossos pares aprovem esta proposição, tendo em vista sua inegável justiça. 

Deputado ... 

REQUERIMENTO N9 	/90 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja enviado oficio ao 
Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG, Dr. Otávio Marques de Azevedo, enca recendo-lhe a premente 
necessidade da inclusão no Programa FALAMINAS 2 dos Distritos de Bairro da Mata e Bairro da 
Reserva, localizados no Município de Maria da Fé. 

Requer, outrossim, que se faça constar do expediente cópia da justificação que fundamenta 
este requerimento. 

Sala das Reuniões, 	de 	de 1990. 

Deputado .. 

JUSTIFICAÇÃO: Maria da  Fe',  com excelente infra-estrutura urbana, é um município de porte médio, 
tendo-se tornado uma importante cidade do Sul de Minas, com notável convergência de homens de 
negócios e turistas, em razão, obviamente, da sua agricultura dinâmica — onde sobressai o cultivo da 
batata —. do seu ativo comércio e do seu fabuloso c lima frio, que a tornou conhecida nacionalmente. 

A crescente atividade no campo, aliada ao permanente labor de toda a população, é a prova i n-
sofismável de que aquela progressista  comuna caminha célere para assumir, definitivamente, a privi-
legiada posição que lhe foi reservada no contexto sócio-econômico de tão rica região do Estado. 

Entretanto, vários distritos daquele Município, entre eles os de Bairro da Ma ta  e Bairro  da Re-
serva,ressentem-se da fal ta  de ligação telefônica, o que determina que, mesmo estando próximos da 
sede, fiquem isolados do resto do Estado e do País. 

Os moradores de tais distritos trabalham predominantemente na zona rural, produzindo horti-
fiutigranjeiros, batatas e leite in natura. Todavia, hoje desfrutam de um comércio próspero, e seu  it-
lacionamento lacionamento com a sede, com municípios da região e com os Municípios de Belo Horizonte e São 
Paulo é intenso. 

Os benefícios que, ultimamente, estão sendo carreados para o interior do Estado pelas autori-
dades tem em vista  a fixação do homem no campo e a valorização do trabalho eminentemente rural, o 
que justifica ainda esta solicitação em prol daquelas pequenas e afas tadas comunidades. 

Por tratar-se de reivindicação das mais justas, espera o signatário merecer dos nob res pares a 
aprovação deste requerimento. 

Deputado... 
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REQUERIMENTO N2  

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

A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, nos termos dos arts. 225 e 228, 
XVII, do Regimento Interno, requer a V. Exa. que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas ao Governa-
dor do Estado providências para a pronta  observância, pelo Conselho de Contribuintes do Estado de 
Minas Gerais, de decisão do Supremo Tribunal Federal que, na Representação de ne 1.403-7, decla-
rou a inconstitucionalidade do art. l da Lei n2  9.061 e do inciso I do a rt. 2° do Decreto ne 24.950, 
ambos estaduais. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1990. 

Deputados... 

JUSTIFICAÇÃO: A proposição ora encaminhada funda-se na competência estatuída no art. 62, 
XXXI, da Constituição Estadual. Segundo esse dispositivo, à Assembléia incumbe a fiscalização e o 
controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.  

Tendo em vista  a evidência, confirmada pelos documentos anexos, de que o Conselho de 
Contribuintes — orgão responsável pelo contencioso administrativo no âmbito fazendário estadual — 
tem frustrado decisão definitiva e soberana do STF, este Poder há que exercitar a competência su-

pramencronaaa. 
Não podemos silenciar ante postura que atenta contra a Constituição, desconhecendo a autori-

dade do Poder Judiciário e sacrificando direitos individuais. 
O poder de tributar, como todos sabemos, sujeita-se a limitações que não devem ser em mo-

mento algum desconsideradas, sob pena de que as relações entre o Estado e o indivíduo careçam t o-
talmente de segurança jurídica. 

Impõe-se reafirmar cotidianamente a prevalência do estado de di reito, mostrando, em oportu-
nidade como esta, a magnitude da função parlamentar. 

Deputados .. . 

EMENDA  N2 	/90 AO PROJETO DE LEI N° 	/90 

Suprima-se o inciso IV do art. 10. 

Sala das Reuniões, 	de 	1990. 

Deputados... 

JUSTIFICAÇÃO: A supressão do inciso IV do art. 10 impede a contratação "para atender a outras 
situações consideradas de excepcional interesse público". 

O inciso cuja supressão é proposta poderá ensejar, na forma em que se encontra redigido, 
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contratações desenfreadas e irregulares, mediante o argumento genérico, inconvincente e subje tivo de  
que se destinam a atender a "ex cepcional interesse público". 

Ademais, a primeira inves tidura no serviço público, excetuados os cargos de recrutamento am-
plo, somente é feita mediante concurso público de provas ou de p rovas e títulos. 

Deputados .. 

(Texto do dispositivo objeto de emenda: 
Art. 10 — Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, poderá ha-

ver contratação por prazo determinado, sob forma de contrato de di reito administrativo, caso em que 
o contratado não é considerado servidor público. 

Parágrafo único — A contratação p revista no artigo se fará exclusivamente para: 
I — atender a situações declaradas de calamidade pública; 
II — permitir a execução de serviços técnicos por profissionais de notória especialização, inclu-

sive de nacionalidade estrangeira, nas hipóteses do art. 11 da Lei n2  9.444, de 25 de novembro  de  
1987;  

III — censos destinados a coleta de dados para a execução de planos de governo; 
IV — atender a outras situações consideradas de ex cepcional interesse público, definidas em lei 

específica.)  

EMENDA N2 	/90 AO PROJETO DE LEI N° 	/90  

Dê-se ao parágrafo único do art. 11 a seguinte redação: 

"Art. 11 	— 
Parágrafo único — Os projetos de lei relativos aos planos de carreira dos servidores da admi-

nistração direta, autárquica ou fundacional, contendo a estrutura das classes, com descrição e respec-
tiva política de remuneração, serão enviados à Assembléia Legislativa dentro de 180 (cento e oitenta)  
dias, contados da vigência da lei de que trata o inciso II deste a rtigo."  

Sala das Reuniões, 	de 	de 1990.  

Deputados  .. . 

JUSTIFICAÇÃO: A presente emenda objetiva dar ao dispositivo redação mais própria à realidade  
dos Poderes do Estado, mediante garantia da respectiva autonomia. De fato, cada Poder guarda sua  
autonomia quanto às propostas de seus quadros de pessoal.  

Deputados ...  

(Texto do dispositivo objeto de emenda:  
Art. 11 — O Poder Execu tivo encaminhará à Assembléia Legislativa no prazo de 180 (cento e  

oitenta) dias, contados da vigência desta lei:  
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1 — projeto de lei complementar contendo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado  

de Minas Gerais; e  

II — projeto de lei relativo às diretrizes dos planos de carreira. 
(" 	Parágrafo único — Os projetos de lei relativos aos planos de carreira dos servidores da admi- 
` 	nistraçâo direta, autárquica e fundacional serão enca minhados à Assembléia Legislativa do Estado no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência da lei que tratar das diretrizes a que se refe- r re  o inciso II deste artigo.) 

EMENDA Ne 	/90 AO PROJETO DE LEI N2 	/90  

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

"Art. 15 — Na esfera do Poder Executivo a orientação normativa e a supervisão geral das ati-
vidades decorrentes da aplicação desta lei competirão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, ouvida a Procuradoria-Geral do Estado quanto às questões de natureza jurídica".  

Sala de Reuniões,  de 	de 1990.  

Deputados .. . 

JUSTIFICAÇÃO: Pretende esta emenda restabelecer a autonomia normativa da Secretaria de R e-
cursos Humanos e Administração, autonomia esta inerente a todas as Secretarias de Estado. É incom-
patível, portanto, a subordinação dessa Secretaria à Procuradoria-Geral quanto à orientação normati-
va, ressalvados aqueles casos em que a o rientação refere-se a  aspectos juridicos, estes sim, de com-
petência daquela  Procuradoria, conforme  disposto no art. 128 da Constituição do Estado.  

Deputados .. . 

(Texto do dispositivo objeto de emenda: 

Art.  15 — Na esfera do Poder Execu tivo a orientação normativa e a supervisão geral das ativi-
dades decorrentes da aplicação desta lei competirão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, ouvida, previamente, a Procuradoria-Geral do Estado, relativamente à orientação 
normativa.  

§ 1 2  — Compete à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, através do Ins-
tituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos, estabelecer as diretrizes e exercer a su-
pervisão e o acompanhamento referentes à realização de concursos, âmbito da administração direta, 
autárquica e fundacional. 

§ 22  — No prazo de 120 (cento e vinte) dies,.a contar da data da publicação desta lei, a Secre-
taria de Estado de Recursos Humanos e Adminis tração fará o levantamento de vagas existentes e rea-
lizará os concursos públicos relativos às vagas apuradas.) 
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EMENDA N9 	/90 AO PROJETO DE LEI Ne 	/90 

Acrescente-se ao art. 92  o seguinte parágrafo: 
" Art.  92- 
§ 	— Poderá haver também designação para o exercício de função pública de candidato em 

processo seletivo sujeito a período experimental ou treinamento avaliados que cons tituam prova do 
correspondente concurso público, nos  termos  do respectivo edital, com prazo de designação não su-
perior a 90 (noventa) dias." 

Sala das Reuniões, 	de 	de 1990. 

Deputados .. . 

JUSTIFICAÇÃO: Almeja a presente emenda introduzir etapa nova, moderna e eficaz de processo 
seletivo, permitindo-se a retribuição pecuniária durante período ainda integrante do concurso público. 

Deputados ... 

(Texto do dispositivo objeto de emenda: 
Art. 92  — Para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá haver designação para o 

exercício de função pública, nos casos de: 
I — substituição, durante o impedimento do titular do cargo; 
II — cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento, desde que não haja candi-

dato aprovado em concurso público para a classe correspondente. 
§ 1 2  — A designação para o exercício de função pública de que trata este a rtigo somente se 

aplica nas hipóteses de cargos de: 
a) Professor, para regência de classe; e 
b) Serventuários e Auxiliares de Justiça, na forma do art. 7 2, parágrafo único, da Lei n 2  9.027, 

de 21 de novembro  de 1985, e art. 7 2, § 12, da Lei n° 9.726, de 5 de dezemb ro  de 1988. 
§ 22  — O prazo de exercício de função pública de Professor, na hipótese do inciso II deste arti-

go, não poderá exceder ao ano letivo em que se der a designação. 
§ 32  — A designação para o exercício de função pública se fará por ato que determine o prazo e 

o motivo, sob pena de sua nulidade e da responsabilidade do agente que lhe tenha dado causa. 
§ 42  — Terá prioridade para a designação de que trata o inciso I deste artigo o candidato apro-

vado em concurso público para o cargo, observada a ordem de classificação. 
§ 52  — A dispensa do ocupante de função . pública se dará automa ticamente quando expirar o 

prazo ou cessar o motivo da designação, estabelecido no ato correspondente, ou, a critério da autori-
dade competente, por ato motivado, antes da ocorrência desses p ressupostos.) 

EMENDA N2 	/90 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.165/90 2 Substitua-se a redação do art. 94 e seu parágrafo único pela seguinte: 
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"Art. 94 — É proibido o porte de arma em recinto da Assembléia Legislativa" 

Sala das Reuniões, 	de 	de 1990. 
a  

a  .c,  
~ 

Pt 	oi  
M m  

Deputados . . . Co 	Cl)  

~ 

JUSTIFICAÇÃO: 	A emenda é resultante de consenso havido no encontro dos Deputados com o 
grupo de trabalho coordenado pelo Deputado Cleuber Carneiro, à vista de proposta nossa. 

Z 
ttttttttttl~ 

Deputados...  

R4 C 
(Texto do dispositivo objeto de emenda: 
Art. 94 — Com exceção dos servidores da Secretaria da Assembléia incumbidos da segurança, 

é proibido o porte de arma em recinto da Assembléia. 
Parágrafo único — A inobservância, por Deputado, do disposto no ar tigo constitui falta de de-

coro parlamentar.) 
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DISCURSO DO PRES IDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DE MINAS GERAIS NA ABERTURA DO ENCONTRO 

DE PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS (20.04.87) 

Srs. Presidentes, senhoras e senhores, Minas é o "senso grave da ordem", como queria João 
Pinheiro. É o respeito meticuloso à lei, no pensamento de Mílton Campos.  Minas  é tradição, mas 
também reforma e transformação, na audácia da atuação de Juscelino Kubitschek, contemporâneo do 
futuro. Minas antecipa alvoradas. Se é ordem e mudança, pode ser também revolução, quando sente 
que é preciso romper com a ordem injusta. Aqui, Minas é rebeldia e insubmissão, porque, como defi-
niu Tancredo Neves, "o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade". E está justamente nessa 
diversidade a vocação para a síntese transformadora de que nos fala Sylvio de Vasconcellos: "Tudo  
nas Minas é antinômico, antagônico, contraditório, binário. Tudo, porém, con flui para sínteses per-
feitas ... As Minas não só relacionam como p romovem a somatória das características nacionais". 

Com efeito, Minas é o centro . Por estas montanhas passam muitos caminhos do Bras il . Cami-
nho, centro e síntese: eis a vocação de Minas na História da Pátria. 

Ouso esperar que o Encontro  de Presidentes de Assembléias Legislativas — que tenho a honra 
de declarar instalado neste Palácio da Inconfidência — possa significar o centro  de inspiração, busca e 
descoberta de novos caminhos para a grande síntese nacional. 

Aqui se encontram Presidentes dos Legisla tivos de todos os Estados da Federação, inspirados 
na necessidade de retomada das prerrogativas do Poder que representamos. Também é esta a hora 
oportuna para levantarmos e discutirmos os rumos de um novo federalismo br asileiro , que incorpore  
uma visão atual das atribuições, dos meios e das responsabilidades dos três níveis de governo: o Fe-
deral, o Estadual e o Muncipal. 

Para esta tomada de posição, o momento é agora. Agora, quando a Nação, através da Assem-
bléia Nacional Cons tituinte, elabora sua norma jurídica maior. 

A data  e o local do encerramento deste encontro  são de particular singularidade. O berço da 
Inconfidência lembra-nos o martírio de Tiradentes, e sua lu ta  pela nossa liberdade. Estou seguro  de 
que os ideais da Inconfidência Mineira hão de iluminar os propósitos deste encontro. 

E o primeiro propósito há de ser o de viabilizar uma efe tiva e concreta participação das  As-
sembléias Legislativas nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. 

Seria incompreensível nossa passividade e nosso silêncio diante da posição a que foram rele-
gadas as  Casas  Legislativas Estaduais pelo Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons tituinte. 
Com  efeito, a participação que nos foi reservada limita-se à simples apresentação de sugestões às 
Comissões Temáticas, conforme textualmente dispõe o § 2 9  do art. 13 do Regimento. 

Nem mesmo o direito de emendar o projeto que, justa  e democraticamente, é facul tado a 30 mil  
eleitores em conjunto, nos é concedido. Esqueceram-se os constituintes de que é da tradição do di-
reito constitucional republicano permitir-se às Assembléias Es taduais a iniciativa da apresentação de 
propostas de emendas à Constituição. Ora, se às Assembléias dos Estados sempre  se reconheceu o di-
reito de iniciativa da revisão constitucional — após elaborada a Lei Maior — por que privá-las da ini-
ciativa de emendar o texto em elaboração? 

E interessante alertar, como bem observa o Prof. Dagoberto Liberato Cantizano, da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, que "atualmente as  Assembléias Legislativas dos Estados-mem-
bros da Federação bras ileira não mais possuem a iniciativa de apresentação de propostas de emendas  
à Constituição, que possuíam desde a Carta Magna de 1891 até a redação p rimitiva da Constituição 
de 1967". Na Constituição de 1891, tal inciativa se manifestava por meio de 2/3 dos componentes 
das Assembléias, enquanto nas de 1934, 1946 e 1967 bastava que mais da metade delas  se pronun-
ciasse através da maioria absoluta  de seus respectivos membros. Foi preciso que viesse a Emenda 
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Constitucional n2  1, de 1969, da Junta Mi litar, para que tal direito lhes fosse retirado. Esse despropó-
sito, segundo Afonso Arinos, é "uma demonstração antifederativa que não encontra ab rigo nas leis 
constitucionais anteriores".  

Por outro  lado, se examinarmos o di reito constitucional da maioria dos parses democráticos, 
veremos que a iniciativa da revisão constitucional pelas Assembléias Estaduais ou de províncias au-
tônomas é garantida. 

É necessário, portanto, que a questão seja levantada com a urgência imposta pelos prazos, e  
que aqui encontremos os caminhos que nos assegurem a retomada do direito de efetiva participação 
no processo constituinte.  

Outro  ponto que acredito deva ser objeto de nossas p reocupações fundamentais diz respeito A 
própria estrutura do Federalismo bras ileiro. Já se afirmava, no Manifesto Repub licano de 1870, que 
"no Brasil , antes ainda da idéia democrática, enca rregou-se a natureza de estabelecer o princípio fe-
derativo. A topografia de nosso território, as zonas diversas em que ele se divide, os climas vários e 
as produções diferentes, as cordilheiras e as águas estavam indicando a necessidade de modelar a ad-
ministração e o governo local, acompanhando e respeitando as próprias divisões criadas pela natureza 
física e impostas pela imensa superfície de nosso território". Assim é que o princípio federativo, re-
clamado a um só tempo pelas forças telúricas e pela vontade manifesta da Nação, foi inse rido na pri-
meira Constituição da República. Mas  o que se viu a seguir foi o seu exato reverso: centralização 
acentuada, contradizendo tudo aqu ilo que o Federalismo prega, com a conseqüente castração absoluta 
das  competências, das  atribuições e dos meios das unidades federadas e dos Municípios bras ileiros. 

Ocorre que, a rigor, Estados e Municípios perderam sua autonomia, dada a crise aguda do Fe-
deralismo brasileiro, que, na expressão do Prof. Raul Machado Horta, chegou à "fase agônica, ante-
cipadora do desenlace  mortal". Evidencia o ilustre constitucionalista mineiro que "Constituições Fe-
derais posteriores a 1891, mantendo a Federação em norma intangível da lei fundamental, foram pro-
gressivamente organizando a centralização do poder da União, que se tornou absorvente e insaciável, 
com a mutilação dos poderes estaduais, em processo de esvaziamento de substância e de conteúdo. 
Os Estados se retraíram no definhamento de suas  atribuições e a União se exp andia no gigantismo de 
sua competência". Hoje o que se p ropõe é a substituição do Federalismo hegemônico e centralizador 
pelo Federalismo de equilíbrio e cooperação, ainda não concebido e pra ticado no Brasil. 

E de nada adianta que haja repartição de competências, distribuição de atividades entre União, 
Estados e Municípios, sem que a contraparte da suficiência financeira seja garan tida e exercida, fa-
zendo-se imprescindível a descentralização tributária. 

Sn. Presidentes das  Assembléias Estaduais, não é por acaso que aqui estamos, no centro  de 
Minas. Retomando Sylvio de Vasconcellos, aqui es tamos exatamente para encontrar a síntese do pen-
samento das Assembléias que representamos, "relacionando e p romovendo a somatória das caracte-
rísticas nacionais". 

Vila Rica, que amanhã nos recebe carregada de História, é bem o cenário da rebeldia dos In-
confidentes. Rebeldia à qual D. Pedro  de Almeida, Conde de Assumar, querendo implantar a ordem 
na Capitania de Minas, assim se referia: "A terra parece que evapora tumultos; a água exala motins; o 
ouro  toca desaforos; destilam liberdade os ares; vomitam insolências as  nuvens; influem desordens os 
astros; o clima é tumba de paz e berço da rebelião; a natureza anda inquieta  consigo e, amotinada lá 
por dentro , 6 como no inferno". 

Pois é a esta mesma santa rebeldia que me refiro para que ela nos sirva de estímulo em nossos 
propósitos de restauração das prerrogativas do Legislativo, em nossa luta pelo dire ito histórico de po-
der incluir concretamente na elaboração do novo texto constitucional e, sob retudo, em nossa disposi-
ção de implantar no País o conceito novo do Federalismo de equilíbrio e de cooperação. 

Estão abertos os nossos trabalhos.  
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DISCURSO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE 
MINAS GERAIS NA REUNIÃO EM HOMENAGEM 

À MEMÓRIA DO EX-PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 
NA PASSAGEM DOS TRÊS ANOS DE SUA MORTE 

(21/4/88) 

Há pouco mais de três anos, o Bras il  inteiro festejava com euforia a eleição, no Colégio Elei-
toral, do grande líder Tancredo Neves para a Presidência da República, ponto culmin ante de um lon-
go e tortuoso processo que visou assegurar à Nação a sua maioridade política. Ao se eleger Presi-
dente do Brasil  em 15/1/85, Tancredo Neves proclamava a missão maior que a si designava: "Venho 
em nome da conciliação". E para o liberal Tancredo Neves, o caminho para a conciliação passava 
necessariamente pelo reordenamento jurídico do País. Convocando toda a Nação para o gr ande de-
bate constitucional, Tancredo despertou no povo a unidade e a fé, reavivando nele a sede de liberda-
de e o afã de reconstruir o Pais. A gente bras ileira, cansada de longos anos de arbítrio, parecia co-
mungar daquele ato de esperança que saudava a volta das ins tituições democráticas. Já eleito, profun-
damente identificado com os ideais libertários do Mártir da Inconfidência, Tancredo reafirmou sua 
crença na capacidade do povo bras ileiro  de traçar os rumos de sua própria história. 

Senhoras, senhoris, há três anos, no dia 21 de abril, o Bras il  perdeu um líder, o grande esta-
dista e mártir da Democracia, Tancredo Neves. 

Quis o destino fazer dessa data um marco duplamente histórico em que se evocariam dois 
grandes heróis mineiros. Ao povo não passou despercebida essa coincidência e, naquele dia, podia-
se ler em faixas erguidas por todo o País: "Tiradentes e Tancredo — dois minei ros e um só compro-
misso: a liberdade". Assim como Tiradentes, Tancredo não viveu para reger a nova era política por 
ele idealizada e colher os frutos de sua luta em p rol da justiça e da paz social. Seu legado, no entanto, 
haverá de permanecer. Os princípios democráticos por ele defendidos se consolidarão em b reve com a 
promulgação da nova Constituição da República. 

E vale aqui repetir as sábias palavras que um dia ouvi: 

"Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das 
folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente". 

DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE M INAS GERAIS, NA 

REUNIÃO ESPECIAL EM APOIO À UNIDADE DE MINAS GERAIS 
(7/6/88) 

Senhoras, senhores, este encontro  que se realiza no Palácio da Inconfidência, integrando o Po-
der Legislativo e o Movimento Cívico pela Unidade de Minas Gerais na luta comum pela manutenção 
da integridade territorial do Estado, é, na verdade, encontro com a História e compromisso com o fu- 
turo. 

Encontro com a História porque, através dela, afig ura-se-nos o pioneirismo das Entradas e 
Bandeiras naquela região, quando homens das Minas realizaram o descobrimento e o povoamento do 
Triângulo. 

A partir da abertura da Picada de Goiás, ainda na p rimeira metade do século XVI II, e em todo 
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o decorrer da segunda metade daquele século, su cessivas expedições, não apenas exploradoras mas 
também povoadoras, deram origem a várias localidades, como Araxá, Uberaba, Campo Florido, Prata, 
entre as mais antigas, e numerosas outras depois. 

Homens das Minas, como José da Serra Caldeira, Pad re  Martins, Manuel Rodrigues Gondim, 
Antônio Eustáquio da Silva e tantos outros ali semearam o sentimento da mineiridade, desde a primei-' 
ra hora do povoamento da região. 

Podemos dizer que o batismo da civilização mineira tornou o Triângulo elo inseparável de 
nossa integridade não apenas territorial mas também cívica e espiritual. 

A memória de Minas Gerais perderia sua própria iden tidade se uma parte de sua História se 
perdesse na aventura separatista.  Seria uma verdadeira traição à formação hum ana de nosso Estado 
autorizar essa secessão, alimentada apenas por uma leitura emocional e equivocada da própria Histó-
ria 

  

  

  

  

  

  

  

Fiel a seus compromissos com os valores maiores que sustentam e consagram a unidade minei-
ra, esta Casa se pronunciou, pela quase tota lidade de seus membros, contra qualquer agressão à inte-
gridade do Estado, em manifesto à Nação, também encaminhado aos membros da Assembléia Nacio-
nal Constituinte. 

A criação do Estado do Triângulo tem sido tema de debate const ante no Plenário desta Casa e 
já tivemos oportunidade de transmitir aos irmãos daquela região o nosso mais veemente apelo pela 
unidade de nosso Estado, pelo bem das Minas e das Gerais. 

Há uma semana, no 11 2  Congresso da União Parlamentar Interestadual (UPI), realizado em 
Natal, proposição de iniciativa desta Assembléia Legislativa em repúdio à proposta separatista alcan-
çou expressivo apoio de mais de 100 parlamentares de todo o Pats. 

Constata-se, pois, que nossa luta sensibiliza, neste instante, as lideranças mais expressivas do 
Estado e da Nação. Não poderia ser diferente: a agressão à unidade de Minas Gerais, unidade que 
simboliza sua história e representa, objetivamente, o ponto de equilíbrio da Federação brasileira, sig-
nificaria uma perigosa ameaça à própria soberania nacional, ao fomentar uma escalada de esfacela-
mento do espírito federativo neste País. 

A própria presença do Triângulo no perfil social, econômico e político de Minas Gerais teste-
munha a vocação de nosso Estado para conso lidar, no espaço brasileiro, uma cultura de convivência .  
harmónica entre diversidades e disparidades ainda existentes no universo geoeconômico do País. 

De fato, o Triângulo é uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, mas certamente esse  de-
senvolvimento teve e tem contrapartida em investimentos da maior importância, que o conjunto do 
Estado tem transferido à região, desde os primórdios de sua colonização. 

Na área energética, por exemplo, é histórica a política estadual que fez do Triângulo uma po-
tência hidrelétrica. No setor de transportes, a política rodoviária do Estado reservou, ao longo de 
muitas décadas, uma apreciável soma de recursos visando a promover e a fortalecer a integração re-
gional  do Triângulo, sendo quase impossível registrar um período de governo sem que pesados in-
vestimentos não se realizassem nesse setor. 

No planejamento industrial de Minas Gerais, seja com a implantação de distritos industriais, 
seja com o direcionamento de projetos, seja, ainda, com polftica de incentivos, é significativa a desti-
nação de investimentos para essa região do Estado, exatamente porque dotada de uma infra-estrutura 
instalada e montada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em várias e sucessivas etapas. 

E nem se diga que essas aplicações de recursos públicos corresponderiam à própria geração de 
recursos na região, porque os números atestam que, no bal anço de transferências, Minas Gerais é ge-
nerosa credora dos conterrâneos do Triângulo. 

Na arrecadação do ICM, por exemplo, a participação relativa de Minas Gerais no contexto na-
cional tem sido da ordem de 10%, enqu anto o Triângulo, isoladamente, não alcança 1,5%, o que sig-
nifica que, nesse item, passaria a ser uma estrela de décima terceira grandeza no conjunto da Fedem- 
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ção, enquanto Minas Gerais, sem o Triângulo, manteria a expressiva condição de terceira maior arre-
cadação do ICM no País. Da mesma forma, no Produto Interno Bruto nacional, a participação relativa 
de Minas Gerais gira em tomo de 9,5%, enquanto o Triângulo tem uma participação relativa de ape-
nas 1,1%. 

O que esses números significam? Significam que o Triângulo é forte e pode roso com Minas 
Gerais, mas seria, sem ele, no conjunto nacional, uma constelação de décima e até vigésima grandeza. 
E Minas Gerais, sem o Triângulo, ainda que permanecendo com exp ressivo peso econômico e social 
na Federação, seria frontalmente ferida em sua grandeza geopolitica, que se mantém e se afirma atra-
vés de sua unidade, património maior que sustenta e o rienta o equilíbrio nacional. 

Portanto, a unidade com o Triângulo, envolvendo fato res de ordem econômica, tem sua con-
vergência final no fato político e histórico que define Minas Gerais como Es tado-síntese da Nação. 

Disse-lhes, senhores, que este encontro é também um compromisso com o futu ro. Devemos re-
conhecer que Minas deve muito a si mesma. Somos, como disse Guimarães Rosa, "várias patriazi-
nhas". E chegado o momento de reconhecermos que fato res diversos têm contribuído para solapar a 
nossa unidade. 

O nome autêntico e verdadeiro  deste Estado é o que a História nos legou: Minas Gerais. E ho-
ra de o pronunciarmos por inteiro. Não somos somente Minas, nem somos apenas o Estado das Ge-
reis. O Triângulo é justamente a expressão maior desse elo que consolidou a a liança dos homens das 
Minas com seus conterrâneos das Gerais. 

Esta  consciência de nossa unidade na diversidade — e é por isso que somos retrato e espfrito do 
Brasil, com sua unidade nacional constituída das diversidades regionais — deve despertar em todos 
nós, nesta hora, a necessidade de trabalharmos em todas as frentes — no front  politico, na atividade 
empresarial, na criação cultural - para fortalecer, sempre  e cada vez mais, uma visão integrada das 
nossas Minas Gerais. 

Quero, finalmente, saudar essa grande mobilização que se formou em torno da causa do Triân-
gulo, causa que teve o mérito de unir os minei ros acima da questão partidária, acima dos interesses 
políticos, além das categorias profissionais, além das diferenças sociais, para num só gesto e numa só 
voz proclamar que Minas Gerais existe para servir à Nação, mas não aceita, em nenhum momento, ser 
agredida pelos que se servem da Nação para ferir a alma e o espírito do povo montanhês. 

Já pagamos com sangue a honra de ser minei ros. E com sangue derramado do Alferes assumi-
mos nossa cidadania de brasileiros. É preciso respeitar o passado na construção do futuro. Por isso, a 
integridade de Minas Gerais é inviolável, hoje e sempre ! Muito obrigado. 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 
EM REUNIÃO COMEMORATIVA DO DIA DA INDUSTRIA 

(29/2/90). 

Ao homenagear a indústria, esta  Casa presta  um culto ao poder da inteligência, do trabalho e 
da determinação daqueles cujas mãos conduzem nosso desenvolvimento. 

Entre os acontecimentos que definiram os rumos da modernidade, a revolução industrial teve, 
sem dúvida, papel preponderante. Com  ela surgiram, entretanto, questões vitais: o difícil relaciona-
mento entre capital e trabalho e a má dist ribuição das riquezas. O modelo de Estado oriundo do ideá-
rio liberal burguês mostrou-se bem cedo incapaz de resolver esses problemas, deixando aberto o es-
paço aos pregoeiros da luta  de classes. Nosso século assistiu, ainda, às crises do capitalismo, ao acir-
ramento das  desigualdades sociais e ao aprofundamento do abismo entre  os países do Norte e do Sul. 
A concentração de recursos fez-se sentir no nível internacional, originando situações de neocolonia-
lismo. 
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Por outro  lado, as soluções fundadas no dirigismo estatal começam a dar mostras de exaustão. 
n 	Os países do Leste europeu são o exemplo vivo e eloqüente das desastrosas conseqüências da hiper- 

{ 	trofia do Estado. 
O caso bras ileiro é igualmente ilustrativo. Gigantesca e ineficiente máquina administrativa, de- 

r 	
ficit público crônico e cada vez mais volumoso, especulação desestimuladora das atividades produti- 
vas,  eis a trágica herança do intervencionismo es tatal no Bras il . 

Tanto na esfera nacional, quanto no âmbito mundial, o momento se nos afigura como decisivo. r 	A hora é de busca de novas alterna tivas que possam substituir modelos evidentemente ineficazes. E  

as soluções passam necessariamente pela c o-responsabilidade, pelo diálogo, pelo pacto social. 
Em Minas, terra síntese da Pátria bras ileira, constatamos, com visível intensidade, as apreen- 

R 	
sões e a perplexidade decorrentes do momento que ora vivenciamos. Sem dúvida, há uma crise. Mas 

t 	crises são precursoras de crescimento. 
Ao homenageá-los, caros industriais, este Poder dirige-lhes um convite, um apelo e um desa- 

t 	
fio.  

Convida-os a fazerem desta  oportunidade pretexto para uma privilegiada reflexão sob re  a di- 
mensão social de suas atividades, sobre  seu papel precípuo de responsáveis di retos pela construção de 

1 	uma sociedade mais justa  e mais humana. 
Apela à sua coragem e civismo, para que não prosperem entre  nós o desemprego, a estagnação, 

r 	
a recessão anunciadora Ao caos.  

Desafia-os a que sejam articuladores destacados de uma nova sociedade, de um modelo sócio- 
econômico em que não prevaleçam nem a ditadura do Estado burocrata, nem a ditadura do lucro a to- 

r 	do custo, mas o sentido humano de cada iniciativa. Um modelo regido pela ética, pela participação, 
t 	pela sinceridade e que conduza ao objetivo primordial que todo ser humano busca na vida: sua reali- 

zação pessoal e sua inserção plena na comunidade.  

r 	Prezados industriais: os senhores, que souberam superar com trabalho e c riatividade as dificul- 
i dades do passado, não sucumbirão, certamente, diante dos obstáculos do presente. Aos senho res ca-

be, pois, a tarefa, tão grata  quanto árdua, de abrir portas para um futuro de prosperidade, paz e justiça  
social neste País.  

DISCURSO DO RELATOR DA CONSTITUINTE ESTADUAL NA SOLEN IDADE  
DE PROMULGAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA  

(6/6/90)  

C 	Sr. Presidente, nobres parlamentares, senhoras e senhores, apraz-me assistir nesta  ocasião ao  
coroamento de etapa crucial dos trabalhos iniciados com o processo constituinte.  

A magna tarefa de reescrever a ordem jurídica estadual certamente está longe de ser ultimada,  
demandando empenho noutras searas.  

Todavia, a promulgação do novo Regimento Interno da Assembléia encerra um dos mais ár-
duos e importantes capítulos da histórica missão que nos foi atribuída.  

É mister saudar o diploma a ser promulgado, com a convicção de que o mesmo descortina pos-
sibilidades e remove obstáculos, criando condições operacionais para o pleno exercício das prerroga-
tivas deste Poder, bem como para a di ligente regulamentação de preceitos constitucionais e revisão do  
tratamento dispensado a inúmeras matérias de interesse público.  

O caráter instrumental do nosso Regimento confere-lhe status de peça fundamental da ordem  
jurídica, sobretudo se levarmos em conta que as Constituições da República e do Estado deslocaram  
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competências do Execu tivo para o Legislativo, que se afigura no atual contexto como o principal 
centro de poder. 

A revitalização institucional da Assembléia e o seu reconhecimento como forum privilegiado 
de expressão e embate das múltiplas tendências sóci o-políticas reclamavam a pronta adaptação da Ca-
sa, para que pudesse desempenhar com eficiência as novas atribuições a ela cominadas. 

Creio que o Projeto de Resolução n2  2.165, que tive a honra de relatar, consubstancia resposta 
à altura do ingente desafio mencionado, contendo sistema normativo capaz de disciplinar os trabalhos 
desta Casa sob a nova ordem constitucional. 

Não são poucas as inovações que se podem perfilar, mas seguramente há algumas que mere-
cem realce , por constituírem aspectos essenciais do novo Regimento, tais como a busca de celeri dtde 
processual, o compromisso com a participação popular, o ap reço pela técnica como parâmetro da 
vontade política e o revigoramento do papel fiscalizador da Assembléia. 

Nesse passo, a atribuição de poder de liberativo às comissões, reservando-se ao Plenário a dis-
cussão e a votação das matérias de maior relevo, que exijam ampla e profunda apreciação, é uma das 
novidades mais significativas. O escopo de dinamizar o Legisla tivo e de aproximar a tlebnica da polí-
tica — o que se supunha inviável durante o regime autoritário e tecnocrático — justifica sobejamente 
essa orientação. 

A previsão de dois turnos de discussão para a maioria dos projetos, em vez das três discussões 
atuais, assim como a instituição da Comissão Representativa da Assembléia, que funcionará durante o 
recesso, com as atribuições, dentre outras, de elaborar projeto, conceder licença a Deputado para tra-
tamento de saúde e autorizar a ausência do Governador e do Vi ce  nos termos da Constituição Esta-
dual, são outras novidades a evidencia rem o princípio da celeridade processual que dimana do novo 
Regimento. 

No mesmo sentido, alinha-se a previsão da realização diária de reuniões ordinárias da Assem-
bléia, sendo deliberativas as de terça, qua rta e quinta-feira, e a previsão de reuniões diárias nas co-
missões, em horário diverso do das reuniões de Plenário. 

De outra parte, a intervenção da sociedade civil no processo legislativo e na vida parlamentar 
mereceu adequado tratamento, seja no que tange à iniciativa de projeto de lei, seja no que envolve a 
fiscalização e o controle da gestão dos bens e das despesas públicas da administração direta ou indi-
reta, incluídas as empresas de cujo capital o Estado  participe e as fundações sob o controle do poder 
público ou por este subvencionadas. 

Aos representantes da sociedade civil, nas comissões, dispensou-se tra tamento relevante. Po-
de-se assegurar não ser meramente retórica, mas efetiva e eficaz, a tribuna de que disporão, a pedido 
de entidades ou a requerimento de comissão ou de Deputado. 

A presença do povo no Poder Legislativo e deste na sociedade se amplia com a perspectiva de 
realização de audiências públicas regionais, destinadas ao permanente acompanhamento e à fiscaliza-
ção dos investimentos do Estado em obras e serviços públicos. 

Finalmente, vale ressaltar a atribuição à CPI, em decorrência de disposi tivo constitucional, de 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, o que fortalecerá, evidentemente, o pa-
pel fiscalizador do Legislativo. 

Como se pode notar, Sr. Presidente, são inúmeras as razões para que se orgulhem do novo Re-
gimento todos os que participaram de sua redação. 

Cabe agradecer aos nobres colegas parlamentares, às Bancadas e suas respectivas Lideranças, 
à Mesa da Assembléia e à equipe de assessores da Casa, pelo empenho e brilho demonstrados. 

Passo às mãos de V. Exa. esta  proposição — fruto do trabalho talentoso de inúmeras mãos — 
esperançoso de que, transformada em Diploma Legal, cons titua instrumento hábil a disciplinar com 
segurança e eficácia a atuaçao do Legislativo nessa trajetória rumo à democracia  plena.  Muito obri-
gado. 



~ 

Normas  Técnicas de Elaboração Legislativa e Modelos  

PALESTRA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS NO CICLO DE ESTUDOS DE POLÍTICA E  

ESTRATÉGIA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA  

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA — ADESG-MG  
(6/9/90)  

O PODER LEGISLATIVO E O ESTADO SOCIAL  

Prezados senhores, é com enorme prazer que retomo a este ambiente tão favorável ao estudo e  
à análise das questões nacionais, onde se propõe, com a realização de eventos como este, buscar rela-
ções entre  a conjuntura  interna e a evolução do quadro  internacional, de forma a contribuir para o de-
senvolvimento do País.  

A Associaçao dos Diplomados da Escola Superior de Guerra reúne, com efeito, um colegiado  
de lideres, entre profissionais liberais, empresários e agentes governamentais, que são detentores,  
como destaca o Delegado Regional Norman Jose de Andrade, de parcela considerável de liderança da  
comunidade mineira, bem como do poder de decisão e de planejamento nas questões atinentes a nosso  

Estado.  
Cabe-nos  desenvolver nesta sessão o tema Poder Legisla tivo. Devo assinalar que, na análise e  

exame do Poder Legislativo, precisamos, de inicio, definir seu contexto histórico, seu espaço sócio-
-econômico e as condições obje tivas  em que este Poder se insere no processo político de cada socie-
dade.  

Do contrário, tomando o tema proposto de forma abstrata meramente formal ou conceitual,  
estaríamos fazendo apenas um exercício acadêmico. Embora válido e importante, este exercício nos  

conduziria a um mundo ideal, enquanto a proposta deste Ciclo é desvendar o mundo real em que vi-
vemos, neste Pafs de agudas contradições sociais e de acentuados desníveis econômicos.  

O Poder Legislativo 6 parte integrante deste mundo real, de suas contradições, de seus confli-
tos, de suas  deficiências e, também, de suas  possibilidades. E irreal, por exemplo, estabelecer compa-
rações entre o parlamento brasileiro , em seus vários níveis, com os parlamentos de sociedades pós-in-
dustriais, que já superaram o estádio d as  necessidades básicas, ocupando-se, hoje, da administração  
do bem-estar coletivo.  

São sociedades em que os direitos da cidadania estão consolidados em normas transparentes e  

consensualmente aceitas, como ocor re  hoje nos países do Oeste da Europa, para ficarmos num exem-
plo cristalino. É sob essa ótica — do Poder Legislativo em seu lugar e em seu tempo históricos — que  
discutiremos, mais adiante, os dife rentes graus de questionamento que são dirigidos, em nossos dias,  
à instituição parlamentar no Brasil.  

Antes, porém, devemos considerar a evolução histórica desse Poder, em suas fundamentações  

teóricas e em sua emergência, como manifestação de uma dada realidade social, política e econômica.  
É consenso entre os estudiosos do Poder Legislativo que o parlamento, tal como o conhece-

mos, é filho da modernidade. O advento do Estado nacional moderno veio substituir o complexo sis-
tema medieval. Neste, o Imperiwn e a Igreja conviviam com os feudos, dentro de uma ordem escalo-
nada de vassalagens, sujeita a incompatibilidades e contradições entre seus diversos ordenamentos.  

A necessidade de consolidação dos Estados nacionais abriu as  portas à centralização do poder  
e ao florescimento das idéias absolu tistas, como aquelas  preconizadas por Maquiavel. Todavia, o ab-
solutismo não demorou a encontrar férrea oposição, nascida dos setores ascendentes da burguesia.  
Surgiram, então, em contraposição às idéias da centralização absoluta do poder, as  teorias  sobre  a se- 
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paração dos Poderes. Datam dessa época, também, as raízes do constitucionalismo de inspiração libe-ral. 
Devemos considerar que, em qualquer Estado, existe um processo de divisão de atribuições. 

No lmp~erio, o monarca as dividia com determinados magistrados. Até mesmo nos casos de extrema 
concentração de funções nas mãos do gove rnante autocrata, essas funções são passíveis de diferen-
ciação, mesmo não estando legalmente distribuídas entre titulares específicos. 

Na modernidade, entretanto, as circunstâncias histó ricas convergiram para a necessidade de se 
distribuírem, entre titulares distintos, as tarefas governamentais, em igual nível, todas emanando da 
mesma e única soberania nacional. 

Em 1688, firmou-se o liberalismo inglês, com a Revolução Glo riosa, alicerçado em fortes tra-
dições parlamentares. Na Inglaterra, ganharam força, então, as lições de John Locke. Segundo ele, 
"quando, na mesma pessoa ou em um mesmo corpo de magistrados o Poder Legislativo fica reunido 
ao Poder Executivo, não há liberdade, pois se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo Senado 
não faça senão leis tirânicas, a serem tiranicamente executadas". Ao preconizar a separação dos P o-
deres, o grande teórico do liberalismo inglês assim definia a excelência do Legislativo: "Esse Poder 
não é somente o poder supremo da comunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos em que a comu-
nidade uma vez o colocou." E, mais adiante, completava: "O Poder Legislativo é o que tem di reito 
de estabelecer como se deverá utilizar a força da comunidade no sentido da preservação dela própria 
e dos seus membros." 

Também a Revolução Francesa buscaria forjar seu ideário na desconcentração do poder abso-
luto. No Contrato Social, o Legislativo encarna a soberania, enquanto o Execu tivo é o Governo, isto 
é, executor de afazeres comissionados pela soberania e a ela subordinado. Como assinala Nélson Sal-
danha, em sua obra Separação de Poderes, a preocupação de Montesquieu era a de condicionar o  

equilíbrio entre  os Poderes. 
No Espirito das Leis, Montesquieu enfatiza que "tudo ficaria perdido se o mesmo homem, se 'o 

mesmo corpo dos príncipes, dos nobres ou do povo exercesse esses três Poderes: o de fazer as leis, o 
de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes e as questões de par ticulares". Em síntese, 
o poder deve limitar o poder. 

Essas idéias ganhariam o Novo Mundo, como no exemplar ensinamento de Madison, para o 
caso americano: "A acumulação dos Poderes — Legislativo, Executivo e Judiciário — nas mesmas  
mãos, sejam de um, de poucos ou de muitos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas, constitui a pró-
pria definição da tirania." 

O Legislativo surge, portanto, no bojo da luta da burguesia contra o absolutismo, sendo a ex-
pressão do êxito da doutrina da separação dos Pode res. João de Oliveira Filho, em seu trabalho Le-
gislativo: Poder Autêntico, acentua que o Poder Legislativo foi-se formando, gradativamente, "como 
corpo coletivo, a fim de atender às ponderações de todo o povo, para o qual a lei era feita". Foi, po-
rém, por conquista do povo contra os governantes que esse corpo legislativo se constituiu. 

Na leitura de Nélson Saldanha, firma-se a idéia de que "todos esses debates sob re  a separação 
dos Poderes, que ocuparam gerações de teóricos desde os primórdios do constitucionalismo contem-
porâneo, tiveram entre  suas motivações centrais a intenção de salvaguardar o Legislativo e, deste mo-
do, preservar o sentido fundamental da relação entre o poder e os controles dentro do Estado". 

Assim como vimos em Nélson Saldanha e em João de O liveira Filho, também Paulo Bonavi- 
des, em sua obra O Poder Legislativo no Moderno Estado Social, considera que "o rosto parlamentar 
simbolizava para os governados o triunfo da participação, a presença doravante inarredável de princí-
pio tão incômodo às realezas absolutas". Para este autor, nunca o parlamento foi tão forte quanto no 
Estado liberal.  

Todavia, já não vivemos no Estado liberal. De maneira crescente, convivemos com o Estado 
social, em que o intervencionismo estatal se faz sentir em toda a parte, exigindo do governo uma 
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atuação ágil e eficaz. Decorrem dessa transição temas que devem ser discu tidos e que se resumem nas 
seguintes perguntas: na atualidade o Poder Legislativo manteria intactas suas funções clássicas? E 
ainda: exigência histórica do século XVII I, qual seria a razão de ser do Legislativo no atual momento 
histórico? 

Paulo Bonavides constata que "não padece  dúvida de que, na transição do Estado Liberal ao 
Estado Social, o Poder mais sacrificado haja sido o Legisla tivo", adiantando, ainda, que "no Estado 
Social, que adota a forma presidencial de governo, temos visto sempre  um Executivo forte, armado de 
prerrogativas, conver tido em centro  principal e superior de gravitação política, com pode res que fa-
zem sombra ao parlamento ou o ameaçam de eclipse  definitivo".  

O mesmo autor salienta que "ao contrair tantos e tão graves encargos — pospor os interesses 
individuais aos coletivos, fomentar a educação, a cultura e as artes, fazer-se empresário, promover a 
paz social mediante a conciliação do trabalho com o capital _ o Estado Social fez inclinar para o 
Executivo o pêndulo da ordem política. Aqui vemos, pois, um marco que separa com toda a nitidez 
dois séculos: o século XIX, século dos parlamentos, e o século XX, século dos executivos". 

Conceituado analista norte-americano acentua que "desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 
tem-se perguntado se os parlamentos podem sob reviver. O tema duradouro  do declínio dos parla-
mentos passou a ser um dos mitos aceitos nas sociedades ocidentais. Susten ta-se, normalmente, que 
os parlamentos perderam poder para o Executivo, para a organização partidária, para a burocracia". 

De outra parte, a Legislativo aparece  aos olhos da opinião pública, muitas vezes, como insti-
tuição arcaica, de procedimentos morosos, incompatível com a velocidade dos fatos. Além do mais, e 
apontado como obstáculo a ação pronta do Executivo. 

De nossa parte, consideramos os corpos legisla tivos como conquistas políticas definitivas do 
Ocidente e não como meras criações circunstanciais da burguesia para a defesa de seus inte resses. 

Mesmo na atualidade, aceitar, ainda que teoricamente, sua extinção ou seu esvaziamento signi-
fica consentir na tirania; dar campo às práticas atentatórias à sua existência e ao seu funcionamento 
equivale a propugnar por um retrocesso de mais de três séculos. 

Muitas das críticas resultam, pois, de uma avaliação errônea do que é o Legislativo e da im-
portãnciá de suas funções. Muitos estudiosos são levados a conclusões equivocadas em razão de 
obstáculos de natureza metodológica ou, ainda, ideológica. Quanto às críticas que partem da socieda-
de e são merecedoras de uma analise  mais profunda, comumente são a limentadas por uma geral desin-
formação que dá vazão a uma série de inverdades sob re  o parlamento, plantadas pelos amantes do 
autoritarismo, que engenhosamente buscam comprometer a real imagem da instituição parlamentar. 

Essas ressalvas não nos levam a desconhecer, evidentemente, que os parlamentos, especial- 
mente nos parses em desenvolvimento, ent re  os quais se situa o Brasil, devem repensar suas funções 
clássicas. E devem preparar-se para exercer aquelas  que lhes são essenciais, segundo divers as  exi-
gências. 

A destinação do parlamento ou sua função precfpua é legislar, isto é, fazer as  leis, modificá-las 
e revogá-las. Lembra João de Oliveira Filho que foi por meio de processo gradual que a criação da 
lei, tornada função política de uma assembléia representativa, saiu das mãos dos governantes detento-
res do Poder Execu tivo. "Vale dizer que, através desse processo gradual, a elaboração das leis foi 
transferida dos príncipes, sustentados por grupos da nobreza e do cle ro , para os corpos representati-
vos, incluindo todas as  classes." 

Desde Montesquieu, vários auto res vêm-se debruçando sobre  a questão da separação e da har-
monia entre os Poderes, sempre convergindo para a conclusão de que um poder não pode usurpar ao 
outro uma dada função específica, sob pena de ameaça grave ao equilíbrio democrático. Assim, em-
bora os Executivos legislem de fato, o importante é que os Legislativos também o fazem, mas de  for-
ma  diferente, isto é, visando ã satisfação de diferentes interesses. Além de sua função precfpua de 
produção das leis, o parlamento exerce uma segunda atribuição, não menos importante que a primei- 
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ra, que é a da fiscalização dos atos do Execu tivo. 
Autores modernos insistem em que "a capacidade do controle sob re  os excessos potenciais da 

iniciativa do Poder Executivo foi sempre  considerada uma tarefa básica dos Legislativos, segundo as 
teorias mais avançadas sobre  o governo representativo".  

Como terceira função, das mais destacadas, cabe ao parlamento cons tituir fórum de debates e 
caixa de ressonância dos anseios populares, possibilitando, desta forma, a constante presença e parti-
cipação da sociedade na determinação dos rumos da Nação. É a partir da instituiçaõ parlamentar que 
os cidadãos se fazem presentes nas decisões políticas através do voto e da voz de seus representantes 
legítimos. No parlamento, opera-se a composição de inte resses divergentes, busca-se o consenso, 
procura-se adequar  objetivos particulares e de grupos determinados às exigências do interesse coleti-
vo. 

Na vigência da ordem jurídica consubstanciada na Emenda Constitucional n 9  1, de 1969, e, 
mais ainda, sob a égide do Ato Institucional n 9  5, o Legislativo no Brasil  foi despido de suas prerro-
gativas fundamentais, esvaziado naquela que é sua tarefa precípua: a de legislar. A hipertrofia do 
Executivo, ao qual se atribuíram quase todas as competências, relegou o parlamento à condição de 
mera instância homologatória. 

Hoje, constatamos uma realidade diferente. A nova Constituição recupe rou para o Legislativo 
as prerrogativas enumeradas no Texto de 1946. Foi ampliado o controle sob re  o Executivo. Alarga-
ram-se as competências do parlamento. Modificou-se o ins tituto do decurso de prazo, pelo qual o 
Executivo impunha sua vontade ao Congresso. Foram fortalecidas as competências das Comissões 
Parlamentares de Inquérito. Aboliram-se os decretos-leis. Ab riu-se a possibilidade de interferência di-

reta do Congresso Nacional na proposta orçamentária. O Legislativo tem agora poderes para exercer 
controle sobre  as contas do País, sobre  os orçamentos fiscal, da Previdência e das emp resas estatais. 

Paralelamente à recuperação das prerrogativas, o parlamento assumiu novas e difíceis tarefas, 
tornando-se efetivamente co-responsável pela decisão quanto à política econômica e social a ser ado-

tada no País. Essa co-responsabilidade se amplia e se torna mais relevante, uma vez que o parlamento 
deve ser órgão-chave na promoção do desenvolvimento com' legitimidade, fundado em bases de con-
senso e solidariedade entre  governantes e governados. 

No caso brasileiro, decorre  dessa mudança política uma questão crucial a ser respondida: esta-

riam nossas casas legislativas aptas a desincumbir-se, com eficácia, das tarefas que lhes são confiadas 
pelo novo ordenamento jurídico? E mais: disporá o Poder dos instrumentos técnicos, dos recursos ne-
cessários para estar à altura do desafio que se lhe apresenta? 

Sobre  o assunto, Rosinethe Monteiro Soares, do quadro  de assessores do Congresso Nacional, 
adverte que se impõe, entre nós, um reaprendizado das funções parlamentares tradicionais das demo- 
cracias, tais como conter a bolsa pública e fisca lizar a gestão do Executivo. E nossa instituição par-
lamentar parece não estar  aparelhada para tanto. 

De fato, alijado por longos anos do centro  do processo decisório — e ainda não foi avaliado 
com exatidão o mal que essa abstenção fez ao Pats — o p arlamento foi vítima de uma atrofia progres-

siva, de obsolescência, até mesmo de perda do sentimento do seu próprio valor. 
Os tempos exigem um novo modelo de Legislativo, de forma que a instituição, sem perder as 

características de construtora do consenso e do equilíbrio, se  torne  mais ágil e dinâmica. Essa insti-
tuição renovada requer parlamentares com um discurso atual e realista e com uma prática coerente. 

Na presente conjuntura nacional, os analistas  politicos têm chamado a atenção para um grau 
acentuado de indiferença — ou mesmo de rejeição — dos cidadãos brasileiros ao processo eleitoral em 

curso. Basta que se atente ao que dizem os meios de comunicação social e a opinião pública para se 
constatar a existência de uma intenção de cobrança e questionamento dirigida ao Poder Legislativo. 
Tal questionamento, assumindo, às vezes, tons de ceticismo e de i ronia, recrudesceu a partir do inicio 
da transição democrática. 



Normas Técnicas de Elaboração Legislativa e Modelos 

Não se trata, no caio, de mera coincidência. O fortalecimento da instituição parlamentar, com 
seu poder de fiscalizar e de controlar o poder estatal, não interessa, objetivamente, a um grande n 
mero daqueles que pretendem impor-se através do jogo fechado do poder. 

De outra parte, numa sociedade com desequilíbrios tão acentuados como a nossa, as demandas 
dos diversos segmentos são múltiplas e intensas. Esse quad ro  gera frustrações, uma vez que, sendo a 
política o instrumento para encaminhamento dos conflitos existentes no interior da sociedade, suas 
decisões podem ser, no máximo, a opção mais razoável, nunca a sonhada por este ou aquele setor. 

E assim deve ser, pois estão em cena inte resses diversos, por vezes conflitantes, cuja compati-
bilização não se pode dar em favor deste ou daquele, mas em p rol de todos. 

Pessoalmente, dou testemunho de que várias e importantes iniciativas do Legislativo Estadual, 
passando por decisões que levaram ao enxugamento da máquina administra tiva, à extinção de vanta-
gens funcionais e de serviços, como a liquidação da frota de carros oficiais, à modernização de con-
troles, como a informatização do sistema de administração financeira com balancetes mensalmente 
publicados, todas essas iniciativas tiveram quase nula repercussão nos veículos de comunicação  so-
cial.  A remuneração dos Deputados, cavalo de batalha de todas as críticas, foi por nós tratada objeti-
vamente, com proposição de isonomia salarial entre  os titulares dos diferentes Poderes, iniciativa que 
encontra resistências em setores alheios ao Legisla tivo. 

Esse bloqueio de informações no processo de comunicação política dentro da sociedade brasi-
leira, dando curso a versões deformadas da ins tituição parlamentar, tem sido um sério obstáculo a 
uma análise menos apaixonada da questão política entre nós. E, no entanto, como nos ensina Afonso 
Arinos, a política sempre  existirá, como sempre  existiu, em todas as épocas, em todas as sociedades. 
Mesmo quando uma sociedade renuncia aos seus direitos de cidadania, aceitando a imposição da for-
ça, ela exerce uma opção política. 

De nossa parte, pensamos que a Instituição Legislativa, por seu pluralismo, por sua vocação 
para formar consensos, por sua atribuição de fazer convergirem con flitos e de encaminhá-los através 
de fórmulas civilizadas de negociação, será mais ou menos fortalecida de acordo com os graus de 
democratização alcançados pelo conjunto da sociedade  brasileira.  

I com esta convicção que trabalhamos, continuamente, para o engrandecimento da função 
parlamentar e para o aperfeiçoamento do exercício político, com vistas a vencer a distância que se 
busca estabelecer, tantas vezes de forma artificial, entre o cidadão e a política. 

Afinal, o politico é um cidadão que o eleitor, também cidadão, escolheu para exercer um man-
dato público, representativo. Esta é a equação democrática. E esta é a equação-chave que precisamos 
resolver — e entender definitivamente — para que o nosso País se alinhe, no futuro, àquelas nações que 
conseguiram vencer os problemas básicos da distribuiçao da riqueza e da renda, que consolidaram 
sistemas políticos de participação social e nas quais incumbe a cada cidadão o dever permanente de 
guardar e defender a liberdade, não apenas a sua, mas a liberdade de todos e a liberdade em si mes- 
ma.  

Foram essas nações que, com seu exemplo de modernidade — entendida como liberdade políti-
ca conjugada com justiça social —, fizeram emergir, no Leste europeu, os movi mentos de mudança, da 
Perestroika de Gorbachev à derrubada do Muro de Berlim, numa renovação de sistemas governa-
mentais que imantou a Polônia do So lidariedade e galvanizou a nova Hungria, var reu a tirania da 
Romênia, configurou novo perfil politico na Tchecoslováquia, num processo histórico que muda radi-
calmente as relações internacionais neste final do século. 

Temos, no Bras il, condições objetivas para avançar em direção à modernidade. E o Poder Le-
gislativo, renovado, poderá ser um instrumento essencial desta conquista. Muito obrigado! 



12 — MODELOS DE OFÍCIOS E REQUERIMENTOS RELATIVOS 

AO PROCESSO LEGISLATIVO 

(Art. 22; parágrafo único — Reunião da Assembléia em qualquer cidade do Estado por motivo 
de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros.) 

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

O Deputado que este subscreve requer, nos termos do parágrafo único do 
art. 22  do Regimento Interno, c/c o § 4 2  do art. 53 da Constituição do Estado, ouvido o Ple-
nário, que a Assembléia se  retina  na cidade de no(s) 
dia(s) 	  por motivo de conveniência pública. 

Belo Horizonte, 	/ 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Requerimento esc rito, sujeito à aprovação da maioria dos membros da Assembléia. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 69 ; § 49  Apresentação de declaração de bens pelo Deputado, antes do término do man-
dato.) 

Belo Horizonte, . . 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Por intermédio de V.Exa., ao término do exercício do meu mandato de  De-
putado Estadual, apresento à Mesa da Assembléia, em atendimento ao disposto no § 4 9  do 
art. 62  do Regimento Interno, c/c o art. 258 da Constituição do Estado, declaração de bens, 
registrada no Cartório de Títulos e Documentos. 

Prevaleço-me do ensejo para reafirmar a V.Exa. protestos de estima. 

Deputado .. . 

Exoro. Sr. 
Deputado .. . 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

i 
z 
a 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 92 , I — registro, por chapa, dos candidatos indicados pelas Bancadas ou Blocos Parla-
mentares para os cargos que lhes tenham sido atribuídos no processo de eleição da  Mesa.)  

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Es tado de Minas Gerais. 

Os Líderes que esta  subscrevem comunicam a V.Exa., nos termos do a rt. 92 , 
inciso I, do Regimento Interno, a chapa que deverá concor rer à eleição da Mesa da Assem-
bléia para o biênio 1991 / 1992: 

Para Presidente, Depu tado 
para 1 2-Vice-Presidente, Deputado 
para 22-Vice-Presidente, Depu tado 
para 12-Secretário, Deputado 
para 22-Secretário, Depu tado 
para 3 2-Secretário, Deputado 
para 42-Secretário, Deputado 
para Suplente, Deputado 
para Suplente, Deputado 

, do PMDB; 
, do PRN; 

, do PSDB; 
, do PT; 

, do PFL; 
, do PRS; 

, do PL; 
,do PTB: 
, do PDS. 

r 

I 

Sala das Reuniões, 	de 	 de 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 
 

(Art. 9°: I — registro individual dos candidatos indicados pelas Bancadas ou Blocos Parla- 
mentares para cargos que lhes tenham sido atribuídos no processo de eleição da Mesa.) 

 

COMUNICAÇÃO  

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

O Deputado que esta subscreve, na qualidade de Líder do Partido  
  , comunica a V.Exa., nos ternos do art. 92 , inci-
so I, do Regimento Inte rno, os nomes dos Deputados de sua Bancada que deverão concor rer  
à eleição da Mesa da Assembléia para o biênio 1991 / 1992:  

para Presidente, Deputado 	  

para 22-Vice-Presidente, Deputado 	  

para 32-Secretário, Deputado 	  

Sala das Reuniões, 	de  

Líder do  

1  

de  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art . 92; I — registro  de candidato avulso a cargo na Mesa da Assembléia.) 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legisla tiva do Es tado de Minas Gerais 

O Deputado que esta  subscreve, filiado ao Partido 	  
	  comunica a V.Exa., nos termos do a rt. 92 , inciso I, do 
Regimento Interno, que é candidato ao cargo de 42-Secretário da Mesa da Assembléia. 

Sala das Reuniões 	de 	 de 

lI 
(Art. 20, parágrafo único, II - Convocação de Reunião Extraordinária a requerimento do 
Colégio de Líderes.) 

REQUERIMENTO 

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

fr 

Os Líderes que este subscrevem requerem a V.Exa., nos termos do art. 20, 
(- 	 parágrafo único, inciso II, c/c o ar t.  74, § 22, do Regimento Inte rno, a convocação de uma 
( 	 reunião extraordinária para o dia 	 / 	/ 	 destinada à apreciação do Projeto 

de Lei n2  2.549/90, do Sr. Governador do Estado, que estrutura a Reitoria da Universidade 

{ 	

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Sala das Reuniões, 	de novembro de 1990. 

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente, nos termos do art. 244, XVIII, do 
Regimento Interno. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 20, parágrafo único II,- Convocação de Reunião Extraordinária a requerimento de um 
terço dos Deputados.) 

REQUERIMENTO 

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

Os Deputados que este subsc revem requerem a V. Exa., nos termos do art. 
20, parágrafo único, inciso LEI, do  Regimento Interno, a convocação de reunião extraordiná-
ria destinada ã apreciação das seguintes matérias:   

Sala das Reuniões, 	/ 

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente, nos termos do a rt. 244, XVIII , 
do Regimento Interno. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 20, parágrafo único, IV — Convocação de reunião extraordinária a requerimento de .. 

Deputado). 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Es tado de Minas Gerais 

O Deputado que este subscreve requer a V,Exa., nos termos do art. 20, pa-
rágrafo único, inciso IV, do Regimento Interno, a convocação de reunião extraordinária 
destinada à apreciação do Projeto de Lei n2   

Sala das Reuniões, 	1 	  1 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário, nos termos do art. 245, XVIII, 
do Regimento Interno. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Pro cesso Legislativo 

(Art. 22 — Prorrogação do prazo da reunião.) 

REQUERIMENTO 

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

1 
3 
4 

Os Líderes que este subscrevem requerem a V.Exa., nos termos do art. 22 do 
Regimento Interno, a p rorrogação do prazo da presente reunião por 	minutos, para que 
seja ultimada a votação do P rojeto de Resolução n 2 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19 . .. 

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário, nos termos do art. 245, II, do Re-
gimento Interno. 



Modelos de  Ofícios e .  Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 23, § I ° —  Destinação da I'-  parte da reunião a homenagem.) .. 

REQUERIMENTO  

Duna mo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais  

~ 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do a rt. 23, § 1 2 ,  
E do Regimento Interno, a destinação da primeira parte da reunião ordinária do dia  

/ 	/ 	a homenagem do Poder Legislativo ao  . 	  

~ 

Sala de Reuniões,  

~ 

~ * Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia, nos termos do art.  
244, XXII, do Regimento Interno.  

(Art. 28 — Retificação de Ato.)  

O DEPUTADO — Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos do art.  
28 do Regimento Interno, a palavra para discutir a ata que acaba de ser lida, a fim de solicitar  
uma retificação.  

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia, nos termos do art.  
244, IV, do Regimento Interno.  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Att. 31, § 22  — Comunicação de falecimento) 

COMUNICAÇÃO 

Exoro. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa., nos termos do a rt. 31, § 29 , do 
Regimento Interno, o falecimento de 	 ocorrido no dia_J_  J  
em 	  

Sala de Reuniões, 	de 

 

de 

  

   

(Art. 37 — Explicação pessoal.) 

O DEPUTADO.— Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., nos  termos  do art. 37 do 
Regimento Interno, a palavra para explicação pessoal,  uma  vez que 	  

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia, nos termos do art. 244, I, do 
Regimento Interno. 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo' Legislativo 

(Art. 38 — Convocação de Reunião Secreta.) 

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. 38 do Regi-
mento Interno, a convocação de  urna  reunião secreta  para a apreciação do 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19 ... . 

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário, nos termos do art. 245, XIX, do Regi-
mento Interno. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 51, § 5 9  — Comunicação de afastamento do território nacional.) 

COMUNICAÇÃO 

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

O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa. que se afastará do território na-
cional pelo prazo de 	 para participar  do CONGRESSO MUNDIAL DE PRESERVAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE, que se realizará na cidade de   	.,, 	no período_ 
do corrente. 	

,_  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19 .... 

Deputado 	  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art: 51, II — Licença para participar de curso, congresso, conferência ou reunião considerada de in-
teresse parlamentar.) 

REQUERIMENTO 

r 

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

O Deputado que este subscreve requer, nos termos do a rt. 51, 1, do Regimento Inter-
no, licença para chefiar a delegação dos parlamentares minei ros que comparecerão à Câmara Federal 
para defender a tese da UNIDADE DE MINAS na Comissão de  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19 .... 

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Requerimento escrito, fundamentado, sujeito à deliberação do Plenário, nos termos 
do art. 245, XVI, do Regimento Interno. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 51, IV — Licença para tratar, sem remuneração, de interesse particular.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve requer, nos termos do art. 51, IV, licença para tratar 
de interesse particular, pelo prazo de 	dias. 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19.... 

Deputado 	  

* Requerimento sujeito a decisão da Mesa. 
A licença não poderá ultrapassar o prazo de 120 dias por Sessão Legislativa Ordinária. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 53 — Comunicação de afastamento do exercício do mandato para investidura no cargo de Minis-
tro de Estado, Governador de Território, ou Secretário de Estado, do Dist rito Federal, de Território, 
ou de Prefeitura de Capital.) 

COMUNICAÇÃO 

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

O Deputado que esta subscreve comunica o seu afastamento do exercício do 
mandato parlamentar, a partir do dia  do corrente, por motivo de investidura no cargo 
de Secretário de Estado da Saúde. 

Sala de Reuniões, 	 de 	 de 19 

Deputado 	  

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 53 Retorno às funções de Deputado após exoneração do cargo de Minist ro  de Estado, Gover-
nador de Território, ou Secretário de Estado, do Dist rito Federal, de Território, ou de Prefeitura de 
Capital.) 

COMUNICAÇÃO 

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

O Deputado que esta subscreve comunica a Vossa Excelência que, por motivo de 
pedido de exoneração do cargo de Secretário de Estado, está, a partir desta data, reassumindo suas 
funções parlamentares. 

Sala de Reuniões, 	de    	de 19 

Deputado 	  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Arts. 69, III, 98 e 99 — Indicação, pelo Líder, de membros das comissões.) 

Exoro. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Nos termos dos arts., 69, III, 98 e 99 do Regimento Interno, comunico a V.Exa. a 
indicação, dos membros da Bancada que comporão as Comissões Permanentes da Assembléia Legis-
lativa no biénio 

Comissão de 

	

Efetivos: Deputado(a) 	 Suplentes: Deputado(a) 	  

	

Deputado(a) 	Deputado(a) 	  
Comissão de 

	

Efetivos: Deputado(a) 	 Suplentes: Deputado(a) 	  

	

Deputado(a) 	Deputado(a) 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19 .... 

Deputado(a) 
Líder 

• A indicação de membros das comissões poderá ser fei ta  por Líder de Bancada ou de Bloco Parla- 
mentar. 

* A designação é fei ta  pelo Presidente da Assembléia no prazo de cinco dias, a contar da instalação 
da primeira e da terceira Sessões Legislativas Ordinárias, sendo válida por dois anos. 

* O número de suplentes nas comissões permanentes é igual ao de efetivos. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 71— Uso da palavra pelo Líder para tratar de assunto relevante e urgente) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa. a palavra pelo art. 71 do Regimento 
Interno para, da Tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. 

Sala de Reuniões, 	de 	 de 19 

Líder do 

• Requerimento escrito ou oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia, nos termos do a rt. 
2A4, I, do Regimento Interno. 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(.Art. 71, parágrafo único — transferência da palavra pelo Líder a um dos Vice-Líderes ou a qualquer  

dos seus liderados)  

REQUERIMENTO  

r 	Excelentíssimo Senhor Presidente da  
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais  

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa. a palavra pelo a rt. 71 do Regimento  
Interno para, nos termos do seu parágrafo único, transferi-la ao Senhor Deputado  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 19 ....  

Líder do 	  

* Requerimento escrito ou oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia, nos termos do art.  

244, I, do Regimento Interno.  

~ 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 101, VII  — Ofício subscrito pelo Presidente de Comissão e dirigido ao Presidente da Assem-
bléia, solicitando a convocação de auto ridade estadual.) 

Belo Horizonte, 

Senhor Presidente, 

Em nome da Comissão de 	  e tendo em vista requerimento de autoria do Deputado 
, aprovado na reunião realizada no dia solicito a V.E- 
  (Secretário de Estado, dirigente de entidade da 
autoridade estadual), mediante o qual S.Exa. seja convocado a 
a referida Comissão, no dia  às — h na sala 

xa. seja encaminhado ofício ao 
administração indireta ou outra 
prestar, pessoalmente, perante 

informações sobre 	  

Agradeço-lhe e sirvo-me do ensejo para renovar a V.Exa. protestos do meu apreço. 

Deputado 	  

Presidente da Comissão de 	  

Exoro. Sr. 
Deputado 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 101, VII — Convocação de Secretário de Estado, di rigente de entidade da administração indireta 
ou outra autoridade estadual para prestar, pessoalmente, informações sobre  assuntos previamente de-
terminados.) 

Exmo. Sr. Presidente da 
Comissão de 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do inciso VII do art. 
101 do Regimento Interno, seja convocado .... (Secretário de Estado di rigente de entidade da ad-
ministração indireta ou outra autoridade estadual) para prestar, pessoalmente, perante essa Comissão, 
informações sobre  .... ,,............ _. ...... _._.......__». 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 

* Requerimento escrito, sujeito à de liberação da Comissão. 

1 
4 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 101, VII — Ofício subscrito pelo Presidente de comissão e dirigido ao Presidente da Assembléia, 
solicitando a convocação de autoridade estadual.) 

Belo Horizonte, 

Senhor Presidente, 

Em nome da Comissão de 	  tendo em vista re- 
querimento de autoria do Deputado 	 , aprovado na reunião 
realizada no dia 	 , solicito a V.Exa. seja encaminhado ofício ao 
	  (Secretário de Estado, dirigente de entidade da adminis- 
tração indireta ou outra autoridade estadual), mediante o qual S.Exa. seja convocado a prestar, pes- 
soalmente, perante a referida Comissão, no dia 	, às 	  h, na sala 
	 , informações sobre 	  
Agradeço-lhe e sirvo-me do ensejo para renovar a V.Exa. protestos do meu apreço. 

Deputado 

Presidente da Comissão de 

Exmo. Sr. 
Deputado 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa 

1  4 
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Modelos de Offcios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 101, VIII  — Solicitação de encaminhamento, através da Mesa, de pedido escrito de informação a  
autoridade estadual.)  

Exoro. Sr. Presidente da  
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais  

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos teres do inciso VIII do art.  
101 do Regimento Interno, seja encaminhado, através da Mesa da Assembléia, pedido escrito de in- 
formação ...._..»...»._...»..~.  	a : ._» ....»..:._._.»__»_..  sobre  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO:  

*Requerimento escrito, sujeito a parecer da Mesa e à deliberação do Plenário, nos termos dos a rts.  
245, XII , e 246 do Regimento Interno.  

1 
4  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 101, X — Solicitação de depoimento de autoridade ou cidadão.) 

Belo Horizonte, 

Exmo, Sr. Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para 

Em nome da Comissão de 	 , tendo em vista delibera- 
ção tomada na reunião do dia 	 , e considerando o disposto no inciso X do a rt. 101 
do Regimento Interno, solicito a V.Exa. que seja intimado a prestar depoimento perante essa Comis-
são o Sr.  

Por oportuno, esclareço-lhe que o assunto objeto da investigação em apreço inclui-se 
entre  aqueles inseridos na área de competência desta Comissão Permanente, conforme disc riminado 
no inciso  do art. 103 do Regimento Interno, e que o depoimento em tela contribui-
rá para o esclarecimento de vários fatos, cujo exame é indispensável para as conclusões dessa Comis-
são Parlamentar de Inquérito. 

Conto com as providência cabíveis e agradeço-lhe, servindo-me do ensejo para apre-
sentar a V.Exa. protestos de meu apreço. 

Deputado 	 

Exmo. Sr. 
Deputado 
DD. Presidente da Comissão Parlamentar de ??? 

1 
5 
0  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 101, XVIII  -Realização de audiência com órgãos ou entidades da Administração Pública ou da  
Sociedade Civil.)  

REQUERIMENTO  

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de  

O Deputado que este subscreve requer, nos termos do inciso XVIII  do art. 101 do  
Regimento Interno, seja designada data para realização, por esta Comissão, de audiência com  

  (mencionar o  
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indi reta, ou da sociedade civil), para elucida-
ção de aspectos referentes ã seguinte matéria:  

(indicar a proposição sobre  a  
qual é solicitado esclarecimento).  

Sala das Comissões, 	  

Deputado 	  

5 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 105 — Devolução ao Plenário do exame, global ou parcial, do mérito de p roposição apreciada  
conclusivamente pelas comissões.)  

REQUERIMENTO  

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

O Deputado que este subscreve requer a V:Exa., com base no disposto no inciso I do  
§22  do art. 58 da Constituição da República, reproduzido no inciso I do §2' do art. 60 da Constitui-
ção do Estado, e no art. 105 do Regimento Interno desta Casa, seja devolvido ao Plenário o exame  
global (ou parcial) do mérito do Projeto de Lei n2   , que  
	 , apreciado conclusivamente pelas Comissões de  
	 , conforme publicação do dia  

/ 	no "Diário do Legislativo".  

Sala das Reuniões, 	de 	  

Deputado 	  

 

de 199  

 

   

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  

t Deve ser assinado por 1/10 dos membros da Assembléia Legislativa, ou seja, por 8 Deputados.  

* Deverá ser apresentado no prazo de quarenta e oito horas, contado da publicação da decisão no  

"Diário do  Legislativo".  

z 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

~ 

(Art. 113 — Constituição de Comissão de inquérito.) 

REQUERIMENTO  

Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do inciso XXV do art . 
244 e do art. 113 do Regimento Interno, seja constituída Comissão Parlamentar de Inquérito para, no 
prazo de   dias, apurar   

Sala das Reuniões, 	 de 	 de 199 	 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 

* Deverá ser assinado por 1/3 dos memb ros da Assembléia, ou seja, por 26 Deputados. 
** Deverá caracterizar devidamente o fato a ser apurado e definir o prazo de funcionamento da C o-

missão. 

1  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(A rt . 114, §22  — Intimação de indiciado ou testemunha que não tenha compa recido para depor em 
CPI, requerida a juiz  criminal.)  

Belo Horizonte, 	de 

Meritíssimo Juiz, 

A 	Comissão 	Parlamentar 	de 	Inquérito 	constituída 	para 
  procedeu à intimação de indiciados) 
e testemunha(s) na forma da legislação federal específica, tendo em vista a disposição do §3=' do art . 
58 da Constituição da República, reproduzida no §3 2  do art . 60 da Constituição do Estado, segundo a 
qual as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros p revistos no Regimento Interno. 

Em face do não-comparecimento, sem motivo justificado, ou indiciado (ou da teste-
munha)  , venho requerer a Vossa Excelência a intima-
cão deste (ou desta) para comparecer à reunião da mencionada Comissão a realizar-se no dia 
 , às   horas, no Plenarinho (ou no Auditório), localizado no andar  
SE do Palácio da Inconfidência, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 3 2  da Lei Fe-
deral n2  1.579, de 18 de março de 1952, e no §2 2  do art. 114 do Regimento Interno da Assembléia. 

Valho-me do ensejo para manifestar a Vossa Excelência o respeito e o apreço do Le-
gislativo Mineiro. 

Deputado 

Presidente 	  

Excelentíssimo Senhor 
Doutor 	  
Meritíssimo Juiz de Dire ito da 	  Vara Criminal da Comarca de 	  

de 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art . 115 — Relatório de Comissão de Inquérito.) 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subsc reve requer a V.Exa., observado o disposto no inciso 

XXVIII  do art. 244 e no parágrafo único do art. 115 do Regimento Interno, sejam revistas pelo Ple-

nário as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para  

	

publicado no "Diário do  Legislativo"  do dia 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

* Deverá ser assinado por 1/10 dos membros da Assembléia, ou seja, por 8 Deputados. 

* Deverá ser apresentado no prazo de quarenta e oito horas, contando da publicação da decisão no 

"Diário do  Legislativo".  

1 
5 
5 



I~ 

Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  
(Art. 118 —  Indicação de substituto de membro de comissào.)  

COMUNICAÇÃO  

~ 

Exmo. Sr.  
Presidente da  

Comissão 	  

Tendo em vista  a impossibi lidade de comparecimento dos Deputados J 
, respectivamente membro  efetivo e suplente dessa Comissão, à reunião que se 

realizará hoje, às  	horas, indico, nos termos do art. 118 do Regimento Interno, para atuar como 
substituto ...__.._....__.._.__.._„ __...._ 	 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado(a) 	U 
Líder do 	U 

U 
* Esta  indicação poderá ser feita  por Líder de Bancada ou de Bloco Parlamentar. 
* Se o efetivo ou o suplente comparecer à reunião, após iniciada, o subs tituto nela permanecerá até  

que conclua o ato que estiver praticando.  

5  
0  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 122, XXVI —  Pedido de realização de audiência pública.)  

REQUERIMENTO  

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de  

O (a) Deputado(a) que este subscreve requer, nos termos do art. 122, XXVI, do Re-
gimento Interno, a realização de audiência pública regional na cidade de  
	P~ »._._...._....» .... .. ................_...........».. , com vistas a subsidiar o proses  

so legislativo.  

Sala das Reuniões, 	de 	 

Deputado(a) 	  

 

de 199  

 

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação da Comissão.  
* O requerimento deverá ser encaminhado à Mesa para emitir parecer sobre disponibilidade orça-

mentária.  

7 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 122, XVII  — Convocação de reunião extraordinária de comissão.) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Reunião Extraordinária da Comissão de 	  

O Presidente da Comissão, no uso da atribuição que lhe confe re  o inciso XVII  do 
art. 	122 	do 	Regimento 	Interno, 	convoca 	os 	Sn. 	Deputa- 
dos    e 	 , membros da referida Comissão, 
pa- 
ra a reunião extraordinária a ser realizada às „_,_,_h do dia __ _, no Plenarinho, destinada a .... 

Sala das Reuniões, 	de 

Deputado 	  
Presidente da Comissão 

* O Presidente da comissão poderá convocar reunião extraoddinária, de ofício 'ou a requerimento da 
maioria dos membros da comissão. 

* O edital de convocação será publicado no "Diário do Legislativo" e dele constarão o objeto, dia, 
hora e local da reunião. 

1 
5 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art.  129, III —  Requerimento de reunião conjunta.)  

REQUERIMENTO  

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

C 
O(a) Deputado(a) que este subscreve requer, nos termos do inciso III  do art.  129 do  

Regimento Interno, ouvido o Plenário, que o Projeto 	 seja apreciado em reu- 
nião conjunta das Comissaões 	 , às quais foi distribuído.  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito ã deliberação do Plenário, nos termos do art 245, XV, do Regimento  
Interno.)  

* A realização de reunião conjunta de comissão pode também resultar de deliberação de seus mem-
bros.  

~ 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 151 — Solicitação de designação de data para a realização de reunião de Comissão destinada a 
audiência pública.) 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da 
Comissão de 	  

O Deputado que este subscreve requer, nos termos do art. 151 do Regimento Interno, 
seja designada data para a realização de reunião desta Comissão destinada a audiência pública com 	 
(mencionar a entidade da sociedade civ il), à qual deverão comparecer 	  
(indicar as pessoas a serem ouvidas), para exame de matéria relacionada com 	  
(indicar a proposição a ser objeto de exame), com vistas a subsidiar o processo legislativo. 

Sala das Comissões, 	  

Deputado 	  

* Requerimento sujeito à deliberação da comissão. 
* A realização de reunião de comissão destinada a audiência pública com entidade da sociedade civil 

poderá resultar, também, de proposta de entidade interessada.  

s 
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Modelos de Ofícios e Reque rimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 152, parágrafo único — Comunicação a dirigente de entidade da sociedade civil da realização de  

reunião de comissão destinada a audiência pública)  

Exmo. (ou limo.) Sr. 	  

Comunico a V.Exa. (ou a V.Sa.) que a Comissão de 	 , em reu- 
nião realizada no dia , deliberou realizar audiência com ( men-
cionar o órgão ou entidade da Administraçço Pdblica direta ou indi reta ou da sociedade civil), para  
elucidação de aspectos referentes à seguinte matéria .   (indicar a proposição sobre a  
qual 6 solicitado esclarecimento.)  

Informo-lhe que a mencionada audiência terá lugar no Plenarinho (ou no Auditório)  

do Palácio da Inconfidência, no dia 	, iniciando-se às 	 horas.  
Valho-me do ensejo para manifestar a V.Exa. (ou a V.S a.) apreço e consideração.  

Deputado 	  

Presidente 	  

E  
r Exmo. (ou Ilmo.) Sr.  



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 154 — Convite a técnico de notória competência para participar dos trabalhos de comissão.) 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da 
Comissão de 

O Deputado que este subscreve requer, nos tenros do art. 154 do Regimento Interno, 
que seja(m) convidado(s) a participar dos trabalhos desta Comissão, em ata a ser p reviamente desig-
nada,   
(mencionar o(s) nome(s) de técnico(s) da sociedade civil), a fim de trata rem de matéria de sua espe-
cialidade relacionada com   
(indicar a matéria sujeira a exame ou parecer da Comissão). 

Sala das Comissões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento sujeito a despacho do Presidente da Comissão, nos temos do parágrafo único do art. 
154. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao. Processo Legislativo .. 

Art. 154 — Convite a técnico de notória competência para participar dos trabalhos de comissão.) 

1 

G__ 	 Belo Horizonte, 	  

i 

r— 	Exmo. (ou  Ilmo.) Sr. 

Em nome da Comissão de • 	  tenho a 
satisfação de convidar V.Exa. (ou  V.Sa) para, na qualidade  de  técnico de notória competência (ou de 
representante de entidade da sociedade civ il ), participar dos trabalhos desta Comissão, no dia 

às 	horas, no Plenarinho (ou Auditório) do Palácio da Inconfidência, localizado no 
andar SE, quando se tratará de matéria de sua especialidade relacionada com 	  
(indicar a materia sujeita a exame ou pa recer da Comissão). 

Encaminho-lhe, nesta oportunidade, para seu conhecime Ito,  copia dos documentos 
referentes à matéria objeto de exame. 

Valho-me do ensejo para manifestar a V.Exa. (ou a V.Sa.) apreço e consideração. 

Deputado 

Presidente 	  

Exmo. (ou  Ilmo.) Sr. 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 157 — Instituição de proposição a requerimento do relator ou da comissão.) 

Belo Horizonte, 

limo. Sr. Diretor, 

Solicito a V.Sa. providências no sentido de ser feita instrução do Projeto de Lei n 2  
  (ou de outra proposição que se encontre em tramitação), encaminhando-lhe em anexo 
o respectivo processo. 

Atenciosamente, 

Deputado 	  

Ilmo. Sr. 

Diretor do Departamento de 	  
da Secretaria da Assembléia Legislativa 
NESTA 

* A instrução de proposição poderá ser requerida pelo relator ou pela comissão. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 190 — Audiência de Comissão.) 

REQUERIMENTO  

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

O(a) Deputado que este subscreve requer, nos termos do art. 190 do Regimento In-
terno, ouvido o Plenário, audiência da Comissão 	  
para emitir parecer sobre o Projeto 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado(a) 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário, nos termos do art. 245, XV, do Regimento 
Interno. 

* Na mesma fase de tramitação, não se admitirá renovação de audiência de comissão. 
* Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, nenhuma proposição se-

rá distribuída a mais de três comissões, exceto os Projetos de Lei do Plano Plurianual, de Diret rizes 
Orçamentárias, do Orçamento Anual e de Crédito Adicional. 

* O requerimento poderá ser feito também por comissão. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 244, I — Pedido da palavra ou desistência dela) 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, peço a palavra para: (p restar esclarecimento, encaminhar vota-
ção, etc.) 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

(Art. 244, II  — Pedido de permissão para falar assentado.) 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, solicito permissão para falar assentado, por motido de .. . 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

(Art. 244, III — Posse de Deputado.) 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, requeiro a interrupção da reunião para que seja empossado o 
Deputado .. . 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 
* A posse de Deputado só poderá ocor rer durante a primeira fase da  reunião.  



Modelos de Ofícios e Reque rimentos Relativos ao  Processo Legislativo 

(Art. 244, VI — Inserção de declaração de voto em ata.) 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, solicito a inserção de minha declaração de voto na ata dos nos-
sos trabalhos. 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 
* A declaração de voto deverá ser encaminhada por esc rito à  Mesa.  

(Art. 244, VII — Observância de disposição regimental.) 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, solicito a V. Eza. 	 (a recomposição 
da Mesa, uma vez que não há secretário p resente.) 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

1 
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Modelos de Offcios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 244, VIII — Retirada, pelo autor, de proposição sem parecer ou com parecer contrário.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso VIII, do Regimento 
Interno, requer a V.Exa. a retirada de tramitação do (Projeto  / Requerimento   
de sua autoria, ainda sem parecer da(s) Comissão(ões) a que foi distribuído (ou que recebeu parecer 
contrário da(s) Comissão(ões) a que foi dist ribuído). 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

s 
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~ Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

1  

(Art. 244, IX — Verificação de votação.)  

r 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, peço verificação. 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 
* A verificação só é permitida no caso de votação simbólica, devendo o pedido ser feito logo após o 

anúncio do resultado da votação, antes do anúncio da proposição seguinte. 
* A verificação pode ser repetida uma vez. 

(Art. 244, X — Informação sobre  a ordem dos trabalhos ou sobre  a ordem do dia.) 

O DEPUTADO — Senhor Presidente, solicito 	Ex.: informação a respeito da não inclusão do 
projeto n2 	 de minha autoria, na pauta dos trabalhos de hoje.) 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

E  
~ 

E  
~ 

E  

(Art. 244, XII  — leitura de proposição a ser discutida ou votada.)  

O Deputado — Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que determine a leitura do Projeto 
	 ,(em discussão / votação).  

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

i 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo
, 

(An. 244, XIII — Anexação de matérias idênticas ou semelhantes.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XIII , do regimento 
Interno, requer a V.Exa. seja anexado o (P rojeto 	 /Requerimen- 
to 	) ao (Projeta 	 /Requerimentn 	 ) por 
tratar-se de matéria idêntica (ou semelhante). 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

1 
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Modelos de Offeios e Requerime{rtgs Relativos ao Processo, Legislativo  

(Art. 244, XIV _ Representação da. Assembléia por meio de  comissão.) , 

REQUERIMENTO  

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XIV, do Regimento  

Interno, requer a V.Exa. a constituição  de comissão para representar esta Assembléia  
 (especificar o,evento).  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  

(Art. 244, XV — Requisição de documentos.)  

O DEPUTADO — Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine ao Setor competente a requisição  

do (documento 	 ), para que o mesmo seja anexado aos autos  
da (CPI 	 ). 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 244, XVI — Inclusão na ordem do dia, de proposição com parecer de auto ria do requerente.)  

REQUERIMENTO  

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do a rt. 244, inciso XVI, do Regimento  
Interno, requer a V.Exa. a inclusão na Ordem do Dia do (Projeto 	 / Requerimento  
	de sua autoria, que recebeu parecer favorável da(s) Comissão(ões) a que foi distribuído.  

Sala das Reuniões, 	 de 	 de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  

1  
7  z 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 244, XVII — Votação destacada de emenda ou dispositivo.) 

REQUERIMENTO  

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

~ 

r  

I 
O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XV II , do Regimento 

Interno, requer a V.Exa. a votação destacada da (Emenda/Dispositivo: Artigo/Parágrafo/Inciso ...) 
do Projeto   

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

r 

~ 

3  



Modelos de Offcios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 244, XIX — Inserção, nos Anais da Assembléia, de documento e pronunciamentos oficiais.) 

REQUERIMENTO 

Exmo. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XIX, do Regimento 
Interno, requer a V.Exa. a inserção, nos Anais da Assembléia, (do documento/p ronunciamento 

Sala das Reuniões, 	 	 de 199 	 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

1 
7  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 244, XX — Prorrogação de prazo para emissão de parecer.)  

O DEPUTADO — Senhor Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos do art. 244, inciso XX, do Regi-

mento Interno por 24 horas, do prazo para emissão de pa recer sobre 	  

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  

* Feito por relator nomeado em Plenário para emitir parecer oral sobre  proposição.  

(Art. 244, XXI — Convocação de reunião especial.)  

REQUERIMENTO  

Exmo. Sr. Presidente da  

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais  

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XXI, do Regimento  

Interno, requer a V.Exa. a convocação de reunião especial destinada a (homenagear/comemor ar) .. .  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  
* Deverá ser subscrito por um terço dos membros da Assembléia Legislativa (26 Deputados).  

r^ 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 244, XXIII  — Interrupção da reunião, para ser recebida personalidade de relevo.) 

O DEPUTADO — Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a interrupção da reunião, para que possamos rece-
ber o Sr.  
que se encontra p resente nesta  Casa.  

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

(Art. 244, XXIV — Designação de substituto de membro de comissão na ausência de suplente.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, nos  termos  do art. 244, inciso XXIV, do Regimento 
Interno, requer a V.Exa. a designação do Deputado 	 para substitutir 
o Deputado  	membro 	efetivo 	da 	Comissão 
	  uma vez que o Suplente 	 se en- 
contra ausente da referida Comissão. 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da' Assembléia. 



~ 

Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos  ao  Processo Legislativo  kr  
(Art. 244, V — leitura de matéria para  conhecimento do Plenário.) 

I 

7. 	O DEPUTADO — Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine seja feita a leitura da Emenda 
	  ao Projeto 	  

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

(Art. 244, XXV — Constituição de comissão de inquérito.) 

r-^ 

t.. 
Exmo. Sr. Presidente da  

r 	Assembléia Legislativa  
t .  

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do inciso XXV do art. 
244 e do art. 113 do Regimento Interno, seja constituída Comissão Parlamentar de Inquérito para, no 
prazo de   dias, apurar   

~ 

t 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

 

~ 

F.t 

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.* Deverá ser subscrito por 
um terço dos membros da  
Assembléia (26 Deputa-
dos).  

7 
7  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Mt. 244, XXVI, c/c art. 112, II — Constituição de comissão especial para proceder a estudo sobre 
matéria determinada.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XXVI, art. 112, § II 
do Regimento Interno, requer a V.Exa. a Constituição de comissão especial para proceder a estudo 
sobre  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

1  
7  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  
~`.< .. 

(Art. 244, XXVIII — Exame, pelo Plenário, de matéria de competência conclusiva das comissões.) 

REQUERIMENTO  

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 244, inciso XXVIII, do Regimento Interno, re-
quer a V.Exa. seja apreciado pelo Plenário o Projeto  /Requerimento   

cuja matéria é de competência conclusiva das comissões. 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, VII  — Votação por determinado processo.) 

REQUERIMENTO 

Exoro. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do art. 245, inciso V II , 
do Regimento Interno, votação nominal para o Projeto de Lei n 2 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

• Requerimento escrito, sujeito à de liberação do Plenário. 

1 
e 
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Modelos de Ofícios e Regrièrimentos Relativos to Processo Legislativo 

(Art. 244, XXVII  — Solicitação de licença para tratamento de saúde.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subsc reve, nos termos do art. 244, inciso  XXVII,  do Regimento 
Interno, requer a V.Exa. a concessão de licença para tratamento de saúde, no período de 
 a   

Anexo encontra-se laudo de inspeção de saúde, firmado pelo respectivo serviço da 
Secretaria da Assembléia. 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

1 
s 
1 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(AR. 244, XXVII  — Solicitação de licença para participação em curso; congresso, conferência ou reu-
nião considerada de interesse parlamentar.) 

Exoro.  Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subsc reve, nos termos do art. 244, inciso XXV II, do Regi-
mento Interno, requer a V.Exa. a concessão de licença para participar de (curso/congresso/conferên-
cialreunião) a realizar-se no período de  a  , em  

Sala das Reuniões, 	 de 	 de 199 	 

Deputado . 	  

* Requerimento esc rito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

8 
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Modelõs4e"Offeios e'Rãquerimeutos'Rilativos ao  Processo Legislativo 

(Alt 244, XXVI II  — Exame, pelo Plenário, de matéria de competência conclusiva das comissões.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputádê'gtrê'éste' subscreve, nos termos do art.  244, inciso XXVIII, do Regi-
mento Interno, requer ìi V.Exa. sëja apreciado pelo Plenário o Projeto 	 / Requerimen- 
to 	cuja matéria é de competência conclusiva das comissões. 

Sala das Reuniões 	 de 	 de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, VIII — Votação por partes.) 

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. 245, inciso VIII , 
do Regimento Interno, que o P rojeto de Lei n2   Seja votado artigo por  ar-
figo. 

Sala de's Reuniões, 	 de 	 de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário 

1 
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Exmo. Sr. Presidente da  

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais  

~Er 
~ 

~ 8  
5  

1 

Modèlei de 0ffcios e Règóerimentos Relativos ao Pioèeãse  i égisÍati~q,oi,° 

(Art. 244, XXVI II , c/c art. 115, parágrafo único — Exame, pelo Piériárib; de.matéria:de:competí ncia  
conclusiva das comissões.)  

r  
O Deputado que  este subscreve  requer  a V. Exa. ,  observado o '  disposto 

 . e 
p q no  inciso  

XXVIII do art. 244 e no parágrafo único do c/c art. 115 do Regimento Interno, sejam revistas pelo  

Plenário as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para 

	

Í 	_ 	 i'  
r publicado no ' "Diário , do .,, Legislativo','.,.. do .-rt  

	

f 	dia 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199  

Deputado 	  

ci-o-. ,  

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Sujeito a despacho do Presidente da Assembléia.  

* O requerimento deverá ser assinado por 1/10 dos membros da Assembléia, ou seja, por S Deputa- 

	

r 	dos. 

* O requerimento deverá ser apresentado no prazo de quarenta  e oito horas, contado da publicação  

da decisão no "Diário do Legislativo".  



Modelos de Offcios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, IX — Adiamento de votação.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscre requer a V.Exa., nos termos do art. 245, inciso IX, do 
Regimento Interno, o adiamento da votação do Projeto de Lei 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativa  

(Art. 245, X — Preferência na discussão ou votação, de uma proposição sobre outra da mesma espé-
cie.)  

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. 245, inciso X, do  
Regimento Interno, preferência para a vôtação da Emenda n 2    	ao Projeto de Lei n° 	 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário.  

~ 

1  
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, I — Levantamento de reunião em sinal de regozijo.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve requer a V.$xa., nos  termos  do art. 245, inciso I, do 
Regimento Interno, o levantamento da presente reunião em sinal de regozijo pela visita do Papa a 
Belo Horizonte. 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário. 

a 



r 
Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  r 

(Art . 245, I — Levantamento de reunião em sinal de pesar.)  

F 
REQUERIMENTO  

i 1 	Exmo. Sr. Presidente da  
tt 	Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais  

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do art. 245, inciso I, do  
Regimento Interno, o levantamento da p resente reunião em sinal de pesar pelo falecimento do Depu- 

s 	Lado 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199  

Deputado  

* Requerimento escrito, sujeito ã deliberação do Plenário.  

~ 
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Modelos de Offcios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, XI - Inclusão, na ordem do dia, de proposição que não seja de autoria do requerente.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 245, inciso Xl, do Regimento 
Interno, requer a V.Exa. a inclusão na ordem do dia do Projeto 	 l Requerimento n2 
	 de autoria do Deputado 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, — Alteração da ordem do dia.) 

REQUERIMENTO ,  

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

• 0 Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do art. 245, inciso M, 
do Regimento Interno, a alteração da ordem do dia desta reunião, de modo que seja apreciado em 
primeiro lugar .  o Projeto de - Lei n2   

E. 	 Sala das Reuniões, 	de 	 de 199 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do  Plenário.  

O  m 
73 2 
3 m 

a a 
01 Ca 
m m 
fl  Q  

en  
■El 

fl  

en 

O 



~J Deputado 	  

i J 

Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 245, XII I — Inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e pronunciamentos não oficiais,  

especialmente relevantes para o Estado.)  

REQUERIMENTO  

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

O Deputado que este subscreve, nos termos do art . 245, inciso XIII , do Regimento  
Interno, requer a V.Exa. a inserção nos Anais da Assembléia do documento/pronunciamento anexo,  
publicado no  /   /   

J 

Sala das Reuniões,  de 	 de 199  

~

~ 

JUS 	I WICAÇÃO: 	 J 

Deputado 
 

* Requerimento escrito, sujeito a parecer da defesa e à deliberação do Plenário.  
.J 

z 9 



Modelos de Offcios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 245, IV — Retirada de proposição com parecer favorável.)  

REQUERIMENTO .  

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

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do a rt. 245, inciso IV,  
do Regimento Interno, a retirada de ttàmitação do Projeto de Lei n 2  	,  de sua autoria, que  

,,,,,, e que recebeu parecer favorável.  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário.  

~ 

~ 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao P rocesso Legislativo 

(Art. 245, V — Adiamento de discussão.) 

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. 245, inciso V, do 
Regimento Interno, o adiamento da discussão do Projeto de Lei n9 	  

Sala dat Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário. 
* Ver o art. 253, parágrafo único, do Regimento Interno. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, XX — Regime de urgência.) 

REQUERIMENTO 

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

O Deputado que este subscreve, nos  termos  do art. 245, inciso XX, do Regimento 
Interno, requer a V.Exa. seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei/Resolução 
n°  , de autoria do Deputado  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 ..... 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à de liberação do Plenário. 

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 244, X — Informação sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a ordem do  dia.)  
O DEPUTADO — Senhor Presidente, solicito 	  Ex.: informação a respeito da não in- 
clusão do Projeto n2 	 , de minha autoria, pauta dos trabalhos de hoje.) 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

(Art. 244, XII  — Leitura de proposição a ser discutida ou  votada.)  

O Deputado — Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine a leitura do Projeto 
	 , (em discussão/votação). 

* Requerimento oral, sujeito a despacho do Presidente da Assembléia. 

1 
9 
s 



Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Requerimento de p rorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos de comissão parlamentar de in-
quérito.) 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos do art. 305 do Regi-
mento Interno desta Casa, e, considerando o disposto no § 3 2  do art. 35 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados e no § 29  do art. 52  da Lei ne 1.579, de 18 de março de 1952, seja prorrogado 
por _— dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissao Parlamentar de Inquérito consti-
tuída para  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* O requerimento será subscrito por 1/3 dos  membros da Assembléia Legislativa, ou seja, por 26 
Deputados. 

* O Regimento Interno da Assembléia Legislativa prevê que as comissões parlamentares de inquérito 
terão prazo certo para conclusão de seus trabalhos, mas não o menciona. Nesse caso, o a rt. 305 do 
referido Regimento prevê a ap licação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que esta-
belece o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até metade, para a conclusão dos trabalhos 
das referidas comissões. 

* Requerimento sujeito a despacho do Presidente, tendo em vista o procedimento regimental aplicá-
vel à constituição da comissão parlamentar de inquérito, previsto no inciso XXV do art. 244 do 
Regimento Interno desta  Casa.  

1 
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Modelos de Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo  

(Art. 245, VI — Encerramento de discussão.)  

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. 245, inciso VI,  

	

do Regimento Interno, o encerramento da discussão do P rojeto de Resolução n2 	  

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199 	 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito ã deliberação do Plenário. 
* Ver os arts. 250, parágrafo único, e 254, parágrafo único, do Regimento Inte rno. 

s 
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Modelos de Offcios -e Requerimentos-Relativos ao Processo  Legislativo  

(Art. 245, XVII  —  Convocação de Secretário de Estado.) 

REQUERIMENTO  

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

O Deputado que este subsc reve, nos termos do art. 245, inciso XVII , do Regimento 

F. Interno, 	requer 	a 	V.Exa. 	a 	convocação 	do 	Secretario 	de 	Estado 
	  para prestar informações sobre  assunto refe- 

z  
r_  

F 

E 

I 

F 
E 
E 

rente a sua Pasta. 

Sala das Reuniões, 	 de 	  de 199....  

Deputado 	  

JUSTIFICAÇÃO: 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário.  

1 
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s  



Modelos de  Ofícios e Requerimentos Relativos ao Processo Legislativo 

(Art. 245, VII  — Votação pelo processo nominal) 

REQUERIMENTO 

Exoro. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 245, inciso VII , 
do Regimento Interno, votação nominal para o Projeto de Lei n" 	  

Sala das  Reuniões 	de 	 de 199.... 

Deputado 	  

* Requerimento escrito, sujeito à deliberação do Plenário. 
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13 — DELIBERAÇÕES DA MESA RELATIVAS AO PROCESSO LEGISLATIVO 
E AO RESPECTIVO APOIO 

DELIBERAÇÃO DA MESA N2  472/90 

Dispõe sobre  a autenticação mecânica de proposições 
e outros documentos parlamenta res encaminhados à 
Mesa ou a Comissão da Assembléia. 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que con-
fere o art. 80, inciso I, do Regimento Interno. 

DELIBERA: 

Art. 1 2  — Haverá autenticação mecânica de proposições e ou tros documentos parlamentares en-
caminhados à Mesa ou a Comissão da Assembléia. 

§ 1 9  - A autenticação de que trata este artigo, consistirá no registro da data e do horário da en-
trega do documento, e, sendo este numerado, do respectivo número. 

§ 22 — A autenticação far-se-á: 
I — na Secretaria-Geral da Mesa — Gerência de Anotações e Atas — em se tratando de proposi-

ções encaminhadas à Mesa; 
II — no Departamento de Apoio ao Orçamento e Fiscalização Externa, em se tratando de emenda 

aos projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual, de crédito 
adicional e do processo da prestação e tomada de contas e, 

III — no Departamento de Apoio ao Processo Legislativo, em se tratando de documentos a serem 
anexados a proposições. 

Art. 22  — A autenticação mecânica do documento destina-se tão-só a assinalr sua precedência e 
não caracteriza seu recebimento pelo Presidente da Assembléia ou de Comissão. 

Art. 32  — O documento será autenticado no horário das 8 às 19 horas, salvo se se tratar de 
emenda a proposição incluída na pauta de reunião extraordinária noturna, cujo recebimento se dará 
até o encerramento da discussão da proposição a que se referir. 

Art. 42  — Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59  — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 
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Deliberações da•Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio 

DELIBERAÇÃO N2  473/90 

Estabelece normas para a prestação, pelo Departa-
mento de Consultoria e Pesquisa, de assessoramento e 
Consultoria ao Deputado no p rocesso legislativo e nos 
procedimentos político-parlamentãrres. 

A Mesa da Assembléia Legislativa, no uso de suas atribuições, deli bera: 
Art. 1 e — A prestação, pelo Departamento de Consulto ria e Pesquisa, de assessoramento e con-

sultoria ao Deputado, far-se-á de conformidade com as normas constantes desta Deliberação. 
Art. 2° — O trabalho de assessoramento e consultoria será executado mediante solicitação for-

mulada por escrito ao Diretor do Departamento e assinada  pelo Deputado, por se rvidor por ele cre-
denciado, ou pelo titular da Secretaria-Geral da Mesa ou da Di retoria-Geral. 

Art. 32  — O trabalho solicitado ao Departamento será registrado em liv ro  próprio. 
Parágrafo único — Do registro constarão as datas de solicitação e entrega do trabalho, bem como 

elementos de sua identificação e classificação necessários ao estabelecimento de precedência do pe-
dido e à elaboração do relatório anual das atividades do órgão. 

Art. 42  — O prazo para entrega de trabalhos será fixado após exame das características da maté-
ria e entendimento com o solicitante, observada a ordem cronológica do recebimento do pedido. 

Art. 52  — O trabalho será encaminhado ao solicitante em 2 (duas) vias, acompanhado, quando 
for o caso, da legislação citada, e do material anexado ao pedido. 

Art. 62  — Nos estudos técnicos elaborados pelo Departamento, este somente se pronunciará em 
tese, mesmo quando o pedido de consulto ria se referir a caso concreto. 

Art. 72  — O servidor responsável pela execução do trabalho observará os princípios éticos apli-
cáveis à função, especialmente a disc rição e o sigilo, conforme a natureza da tarefa. 

Art. 82  — O Deputado será cientificado (por escrito) dos impedimentos técnicos ou jurídicos à 
elaboração de proposição por ele solicitada. 

Parágrafo único — Persistindo o interesse do parlamentar na elaboração da p roposição, esta lhe 
sera encaminhada com instrução escrita. 

Art. 92  — Os trabalhos executados pelo Departamento submetem-se a revisão final,  a cargo do 
titular do órgão, que os visará. 

Art. 10 — Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.  11 — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 	de outubro  de 1990. 
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Deliberações da Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio  

DELIBERAÇÃO DA MESA N° 479/90  
¡¡
r- 
1. 

Disciplina o arquivamento e o fornecimento de cópias  
de registros taquigráficos.  

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o art. 80, inciso I, do Regimento  
Interno, delibera:  

Art. 1 9  —  Serão arquivadas, por prazo não inferior a quatro anos, cópias dos registros taquigráfi-
cos de pronunciamentos proferidos por Deputado, em Plenário, e não revistos pelo orador.  

Parágrafo único — No último dia útil de cada mês, o Departamento de Registros taquigráficos,  
Redação, Publicação e Anais encaminhará à Gerência de Arquivo do Departamento de Documentação  
e Informação as cópias dos pronunciamentos proferidos no mês anterior.  

Art. 29  — O fornecimento de cópias dos registros a que se refere  o artigo anterior ocorrerá após  
a revisão feita pelo orador e pelo aparteante, se houver, dent ro  de prazo não superior a 24 horas, sal-
vo o disposto no art. 59 .  

Art. 39  — E facultado a qualquer Deputado, após o prazo a que se refere  o artigo anterior, o  
exame, no recinto do Departamento de Registros Taquigráficos, Redação, Publicaç ão  e Anais, de  
pronunciamento não revisto.  

Art. 42  — Decorrido o prazo de 24 horas, será encaminhada cópia do pronunciamento ao órgão  
competente da Assembléia, para fins de revisão e publicação.  

Art. 59  — O fornecimento de cópias de pronunciamentos dependerá de expressa autorização:  
I — do orador ou do Presidente da Assembléia, para pronunciamento não revisto;  
II — do presidente da Assembléia, para p ronunciamento revisto e ainda não publicado.  
Art. 69  — O fornecimento de cópias de registros taquigráficos de reunião de comissão somente  

poderá ocorrer mediante autorização do Presidente da Assembléia ou do Presidente da Comissão.  
Art. 72  — A entrega das cópias a que se referem os a rts. 22  e 69  dependerá de pedido esc rito:  
I — de Deputado;  
II — de Comissão, por intermédio de seu P residente;  
III — de órgão de comunicação social, por intermédio do Departamento de Comunicação Social;  
IV — de órgãos de apoio ao processo legislativo, por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa;  
V — da Diretoria-Geral.  
Art. 89  — Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 92 — Revogam-se as disposições em contrário.  

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 24 de outub ro  de 1990.  
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Deliberações da Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio 

DELIBERAÇÃO DA MESA N2  484/90 

Regulamenta o atendimento na Central de Informaçóes 
do Departamento de Documentação e Informação. 

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, delibera: 
Art. 1 2  — . A Central de Informações do Departamento de Documentação e Informação é admi-

nistrada e provida de recursos humanos e materiais pelas Gerências de Arquivo, Biblioteca, Informa-
ções Institucionais e Referência Legislativa. 

Art. 22  — Os objetivos da Central de Informações são o fornecimento ou empréstimo de mate rial 
bibliográfico e documentário, e a provisão de informações, a deputados e funcionários, para  fins  de 
função legislativa. 

Parágrafo único — Os serviços de que trata o a rtigo poderão estender-se ao público em geral, 
priorizado o atendimento interno e observadas as disponibilidades de pessoal e de mate rial. 

Art. 32  — A discriminação dos serviços objeto des ta  Deliberação é a seguinte: 
I — Arquivo: 

a) consulta, no recinto, a processos referentes a proposições regimentais e demais docu-
mentos disponíveis; 
b) fornecimento de cópias do mate rial solicitado. 

1I— Biblioteca: 
a) consulta, no recinto, a livros, periódicos e out ros itens do acervo; 
b) empréstimo de material bibliotecário e documentário a Deputados e funcionários, ressal-
vada a coleção de referência e os periódicos especializados, dos quais será fornecida cópia 
da parte solicitada. 

I II  — Informações Institucionais: 
a) informação sobre  tramitação de processos, eventos na Assembléia, composição e agen-
da de comissões, composição e lideranças de bancadas, linhas de pesquisa em andamento, 
e especialistas por área; . 

b) fornecimento de listagens de computador, relativas aos bancos de dados que processa. 
IV — Referência Legislativa: 

a) pesquisa nos bancos de dados do PRODASEN e de outros sistemas acessíveis e forne-
cimento das respectivas listagens; 
b) consulta  e fornecimento de cópias de matéria legislativa constante de publicações ofi-
ciais, coletâneas e publicações avulsas. 

§ 1 2  — O empréstimo de que tra ta  o inciso II, alínea b, terá o prazo de 10 (dez) dias, e será pror-
rogável por mais 2 (dois) períodos iguais, se não ocorrer  reserva.  

§ 22  — Prazos especiais de empréstimo poderão ser estabelecidos se o Departamento de Docu-
mentação e Informação o entender necessário. 

§ 32  — Publicações de comprovado valor histórico estarão disponíveis apenas para consul ta, fi-
cando vedadas ao empréstimo ou à extração de cópias. 

§ 42  — A Assembléia sera indenizada pelo usuário que causar dano a material bibliográfico ou 
documentário. 

Art. 42  — O serviço de cópias é exclusivo do atendimento a pesquisas feitas no recinto e depen-
derá de requisição própria. 

Art. 52  — Esta  Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões, aos 28 de novemb ro  de 1990. 



Deliberações da Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio 

DELIBERAÇÃO DA MESA N° 487/90 

Estabelece normas complementares a disposições re-
gimentais referentes e Comissões e ao arquivamento de 
proposições. 

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, delibera: 
Art. 1 2  — As  proposições referidas no art. 104 da Resolução n2  5.065, de 31 de maio de 1990, 

serão distribuídas a apenas uma comissão, sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. 

§ 1° — Os requerimentos previstos no dispositivo a que alude o presente artigo prescindem do 
exame da Comissão de Constituição e Justiça. 

§ 2° — Independem de parecer os requerimentos de que tratam as "alíneas" a e b do inciso HI do 
mesmo dispositivo. 

Art. 22  — O prazo para a realização dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito não ex-
cederá de 120 (cento e vinte) dias, salvo se prorrogado por até metade de sua duração original, a re-
querimento de 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia, despachado pelo P residente. 

Art. 32  — A comunicação a que se refere  o art. 53 implica em renúncia aos lugares que o Depu-
tado ocupe nas comissões. 

Art. 49  — Não serão arquivadas, ao final da Legislatura, as proposições originárias de órgãos de 
outro Poder, bem como as de iniciativa popular.  

Art. 52 — Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62 — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 4 de dezembro de 1990. 
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Deliberações da Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio 

DECISÃO DO SR. PRESIDENTE 

Inteligência do § 1 2  do art. 220 do Regimento Interno. 

Os projetos de iniciativa Governamental, para cuja tramitação o autor estabeleça regime de ur-
gência, devem ser apreciados pela Assembléia em 45 (qua renta e cinco) dias, sob pena de se ver esta 
impedida de apreciar qualquer outro assunto, até que se ultime a votação. A inclusão do p rojeto em 
pauta, nesta hipótese, é automática e sua apreciação há que ser rea lizada em um único turno. 

Este, o mandamento que se contém no § 1 2  do art. 220 do Regimento Interno e, não fossem 
certos desdobramentos de tal disposição, em sua aplicação prática, desnecessária seria a expedição de 
decisão normativa para seu correto entendimento. 

Com efeito, ao utilizar-se da expressão "turno único', no citado dispositivo, o legislador aca-
bou por possibilitar que o intérprete se afaste do verdadeiro espírito informativo do Diploma Proce-
dimental, no que concerne ao disciplinamento da tramitação de projetos, quando daqueles casos em 
que o decurso do prazo alcança a proposição já em fase de Segundo Turno. 

Em tal hipótese, para  que se operasse a discussão e votação do projeto, segundo a figura regi-
mental do Turno Único, a interp retação literal da expressão em epígrafe resultaria em que a Presidên-
cia tornasse sem efeito todo o trabalho de elaboração legislativa levado a cabo, tanto em Plenário, 
como nas Comissões, no correr do Primeiro  Turno, com o que se retiraria a validade de um sem-nú-
mero de atos jurídicos perfeitos, tais como a ap resentação tempestiva de emendas, a emissão de  pare-
ceres e o próprio pronunciamento soberano do Plenário, com ou sem alteração dos termos originais da 
proposição. 

Diante do evidente absurdo desse resultado, por todos os aspectos nocivos, porque contrário 
mesmo à consecução dos reais objetivos da disposição, voltada claramente para uma ultimação, tão 
rápida e simples quanto possível, da apreciação da matéria, sem prejuízo de seu detido exame, a  Pre-
sidência passou a atribuir à norma o entendimento que, a seguir, expõe e que sedimen ta  a presente 
decisão. 
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Deliberações da Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio 

DECISÃO NORMATIVA 

Na tramitação dos projetos de iniciativa Governamental previstos no art. 220 do Regimento In-
terno, será mantida a validade dos atos processuais praticados anteriormente à superveniência do de-
curso de prazo estabelecido pelo § 1 2  do mesmo dispositivo, sempre que este fato ocorra. 

Em tal hipótese, o turno em que se fará a discussão e a votação da matéria terá as seguintes ca-
racterísticas: 

I — De Turno Único, quando ainda não concluída a apreciação da matéria em Primei ro  Turno, 
com ampla possibilidade de apresentação de emendas em Plenário, desde que pertinentes, 
considerando-se o pronunciamento de comissões, regimentalmente emitido sobre a proposi-
ção, como Parecer para Turno Único. 

II — De Segundo Turno, quando já concluída a apreciação da matéria em Primeiro  Turno, com 
as restrições opostas à apresentação de emendas pelos §§ 22  e 32  do art. 196 do Regimento 
Interno, mantida a validade do Vencido em Primeiro Turno, ainda que sua formalização 
não se tenha operado. 

lII — Em ambos os casos, a inclusão do p rojeto em pauta, sem o correspondente pronuncia-
mento das comissões, acarretará a aplicação do art. 223 do Texto Regimental 

Esta, a decisão 

Mesa da Assembléia, aos 4 de dezembro de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira 
Presidente 
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Deliberações da Mesa Relativas ao Processo Legislativo e ao respectivo apoio 

DECISÃO DO SR. PRESIDENTE 

Possibilidade de apresentação de emenda a projeto in-
cluído em Ordem do Dia sem parecer de comissão ou 
no caso do § 1 9  do art. 220 do Regimento. 

Esta Presidência tem verificado a ocorrência de dúvidas quanto à possibilidade de apresentação 
de emenda a projeto sujeito a tramitação normal ou de iniciativa governamental com solicitação de 
urgência, incluído em Ordem do Dia sem parecer de comissão, ou ainda no caso do §1 9  do art . 220 
do Regimento Interno — inclusão obrigatória de p rojeto governamental com sobrestamento dos demais 
assuntos. 

Embora a questão já venha sendo esclarecida pelas assesso rias competentes, a Presidência con-
sidera de conveniência estabelecer, sob re  o assunto, a decisão normativa que passa a formular. 

O art. 195, §22, do Diploma Procedimental, é exp resso quanto a que emendas podem ser apre-
sentadas, em Plenário, a projetos de lei ordinária, no decorrer das discussões. Como esta norma se 
aplica às proposições referidas e em cuja tramitação se verificaram as dúvidas em epígrafe, a Presi-
dência entende inquestionável o di reito do Deputado de apresentar emenda em Plenário, no citado 
momento processual, inclusive nas situações apontadas, posto que a Lei Interna, em nenhum instante, 
excluiu tal prerrogativa regimental do parlamentar. 

Acresce a circunstância de que, por seus a rts. 147, §22  e 223, o Regimento, não apenas expli-
cita a possibilidade da ocorrência de emendas, como não limita sua apresentação ao relator de Plená-
rio. 

Assim sendo, o Deputado pode apresentar emenda, em Plenário, tanto a projeto sujeito a trami-
tação normal, como aos projetos de iniciativa governamental incluídos em Ordem do Dia, sem parecer 
das comissões, mesmo que na hipótese do art. 220, §1 9 . 

Neste último caso, ou seja, projetos de iniciativa gove rnamental com urgência estabelecida pelo 
autor, depois de decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apreciação, a Presidência 
mantém praxe que já vem adotando, de permitir — e até aconselhar, que as emendas que, porventura, 
venham a ser apresentadas, o sejam através do relator de Plenário para que este, de uma só vez, se 
pronuncie sobre  o projeto e as emendas. 

Neste último caso, portanto, fica mantida a antecipação do recebimento das emendas, por moti-
vos de economia processual e à vista da situação peculiarfssima em que a hipótèse ocor re  e que im-
plica em extrema urgência para a apreciação da matéria. 

Mesa da Assembléia, aos 27 de novemb ro  de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira 
Presidente z 
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Questão de Ordem  

14 QUESTÃO DE ORDEM  

14.1 Conceito  
A dúvida sobre  interpretação do Regimento, na sua prática, ou relacionada com a Constituição 
considera-se questão de ordem (art 171).  

14.2. Formalidades e oportunidades 
— A questão de ordem sera formulada no prazo de 10 minutos, com clareza e com indicação  

do preceito que se pretende elucidar (art. 172) 

— Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito, o Presidente da Assembléia retirar-lhe-ti 
a palavra e determinará seja excluídas da ata as alegações feitas (art. 172, § le).  

— Não poderá interromper ordador na tribuna para argüição de questão de ordem, salvo com o 
consentimento deste (art. 172, § 22).  
As questões de ordem consentidas pelo ordador serão computadas no prazo de que ele dis-
puser para seu pronunciamento (art. 170).  

— Durante a ordem do dia, sd poderá ser argüida questão de ordem atinente ã matéria que nela 
figurar (art. 172, § 39).  

— . Sobre a mesma questão de ordem o Deputado falará uma vez (ar t.  172, § 42).  

14.3. Decisão  
A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida em definitivo e tempestivamente 
pelo Presidente da Assembléia (ar t.  173).  

14.4. — Recurso sobre decisão  
— Quando a decisão for relacionada com a Constituição, poderá o Deputado suscitante 

dela recorrer para o Plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça (art.  173, §  
1°).  

O recurso somente será recebido se entregue ã Mesa, por escrito, no prazo de 2 dias, a  
contar da decisão (ar t.  173, § 29).  

O recurso será remetido it Comissão de Cons tituição e Justiça para emissão de parecer no  
prazo de 10 dias, a contar do seu recebimento (art 173, § 39).  

- Enviado ã Mesa e publicado, o parecer será incluído em ordem do dia para discussão e vo-
tação (art.  173, § 49).  

14.5. Nas Comissões  
O membro de Comissão poderá argüir questão de ordem ao seu Presidente, permitido o recur-
so pant o Plenário, ouvida a Comissão de Constituição de Justiça, quando a questão de ordem  
for relacionada com a Constituição.  
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Questão de Ordem , 

14.6. Decisões de questões de ordem  

14.6.1. De caráter normativo 
a) Comissões permanentes — 1  brrelação entre as do Regimento anterior e as do vigente 

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA 

Tendo em vista as modificações estabelecidas pelo novo Regimento Interno, no tocante às 
Comissões Permanentes da Casa e sua competência específica, e considerando a necessidade de  
adaptação da matéria distribuída às Comissões, ainda na vigência do antigo Regimento, à nova ordem 
regimental, esta Presidência, usando das atribuições que lhe confe re  o artigo 83, item XX, do diploma 
interno vigente, DECIDE promover a adequação dos despachos da matéria em tramitação, de acordo 
com a competência estabelecida no a rt. 103, esclarecendo, ainda, que tal adequação não implica rea-
bertura dos prazos regimentais. 

CORRELAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE AS COMISSÕES ANTIGAS E AS NOVAS 

Comissões de Sd viço Público e de Obras Públicas — Comissão de Administração Pública; 
Comissão de Agropecuária e Política Rural — Comissão de Agropecuária e Política Rural; 
Comissão de Assuntos Municipais e Planejamento Regionais — Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização; 
Comissão de Ciêd ha e Tecnologia — Comissão de Ciência e Tecnologia; 
Comissão de Constituição e Justiça — Comissão de Constituição e Justiça; 
Comissões de Proteção e Defesa do Consumidor e de Abastecimento — Comissão de Defesa 
do Consumidor; 
Comissão de Segurança — Comissão de Defesa Social; 
Comissão de Educação, de Turismo e de Património Histórico e A rtístico e Cultura — Co-
missão de Educação, Cultura, Despo rto e Turismo e Lazer; 
Comissões de Assunto da SUDENE e Estímulos Fiscais, de Economia, de Finanças e Or-
çamento e de Fiscalização Financeira e Tomadas de Contas — Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária; 

— Comissão de Defesa do Meio Ambiente — Comissão de Meio Ambiente; 
— Comissão de Energia, Minas e Metalurgia — Comissão de Política Energética, Hídrica e 

Minerária;  
Comissão de Redação — Comissão de Redação; 

— Comissão de Saúde e de Ação Social — Comissão de Saúde e Ação Social. 

Mesa da Assembléia, 2 de agosto de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira 
Presidente  

▪ Dé cisão proferida na 456 9  Reunião Ordinária, realizada em 2/8/90, e publicada no Diário do Le-
gislativo de 4/8/90, fls. 31 V, Col. I. 



Questão de Ordem 

b) Comissões permanentes — distribuição de proposições sujeitas a apreciação conclusiva 

DECISÃO NORMATIVA DO SR. PRES IDENTE 

Distribuição, às comissões perm anentes, de proposições previstas no art. 104 do Regimento Inter-
no, em face da disposição do art. 187. 

Tendo em vista a natu reza conclusiva atribuída às decisões das comissões pennanentes pelo 
artigo 104 do novo Texto Regimental e em face da aplicação combinada da tramitação p revista  nos 
arts. 195 e seguintes, bem como nos demais dispositivos aplicáveis, esta  Presidência vinha distribuin-
do apenas à comissão de mérito os p rojetos relacionados nos incisos I e II do mencinado art. 104, por 
entender resultar de uma tal combinação de disposições, também, um caráter de decisão fmal sob re  
essas matérias. E que, transplantando-se, para o âmbito das comissões, por força do art 106, as re-
gras procedimentais observadas em Plenário, o relator da proposição, naqueles casos, passou a ocupar 
o lugar destinado à comissão, desempenhando a comissão as  funções do próprio Plenário. 

Assim sendo, a possibilidade de uma nova decisão de mérito, dentro  de um mesmo turno de 
discussão e votação, não se compatibilizaria com as  essencialidades que delineiam a feição do pro-
cesso consagrado no Diploma Interno, a menos que essa nova decisão estivesse expressamente pre- 
vista  no texto. 

Em face, porém, da norma contida no art 187, combinada com a competência estabelecida na 
alínea a do inciso V do art 103, verifica-se que, pel as regras do novo texto, não mais cabe à Comis-
são de Constituição e Justiça p ronunciar-se sobre o mérito das  proposições que, em geral, lhe são 
distribuidas como ocorria em decorrência do ar t.  135 do diploma revogado. No novo processo, a Co-
missão de Justiça somente se manifes ta  quanto ao mérito dos assuntos submetidos a seu estudo, nos 
casos previstos nas alíneas b, c e d do mencionado art. 103, inciso V. Nos demais casos, ela se limita 
ao exame preliminar dos aspectos jurídicos, constitucional e legal das  proposições. 

Por estas razões — e buscando, na aplicação do novo Regimento, o verdadei ro  alcance de seu 
art. 187, a Presidência DECIDE rever seu entendimento inicial e passa a distribuir as  proposições dos 
incisos I e II  do art. 104 — projetos de lei ou de resolução apreciados conclusivamente pelas comis-
sões, também para o exame li  eliminar da Comissão de Cons tituição e Justiça, além de sua distribui-
ção a uma única outra comissão, à qual competirá o exame dos aspectos de mérito da proposição. 

Mesa da Assembléia, 11 de setembro de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira 
— Presidente — 

* Decisão proferida na 4701  Reunião Ordinária;' balizada em 11/9/90, publicada no Diário Legisla-
tivo de 13/9/90, fls. 26, cols. I e II. 
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c) Apresentação de emenda a projeto incluído na Ordem do Dia sem pa recer de comissão ou 
no caso do § 1 2  do artigo 220 do R. I. 

DECISÃO NORMATIVA DO SR. PRESIDENTE 

Possibilidade de apresentação de emenda a projeto incluído em Ordem do Dia sem pa recer de 
comissão ou no caso do § 1 2  do art. 220 do Regimento. 

Esta Presidência tem verificado a ocorrência de dúvidas quanto à possib ilidade de apresenta-
ção de emenda a projeto sujeito a tramitação normal ou de iniciativa governamental com solicitação 
de urgência, incluído em Ordem do Dia sem parecer de comissão, ou, ainda, no caso do § 1 9  do art. 
220 do Regimento Interno — inclusão obrigatória de projeto governamental, com sobrestamento dos 
demais assuntos. 

Embora a questão já venha sendo esclarecida pelas assessorias  competentes, a Presidência 
considera de conveniência estabelecer, sobre  o assunto, a decisão normativa que p assar a formular. 

O art. 195, § 22  do Diploma Procedimental é expresso quanto a que emendas  podem ser apre-
sentadas, em Plenário, a projetos :de lei ordinária, no decorrer das discussões. Como esta norma se 
aplica às proposições refe idas  e em cuja tramitação se verificaram as dúvidas em epígrafe, a Presi-
dência entende inquestionável o direito do Deputado, de apresentar emenda em Plenário, no citado 
momento processual, iníi úsive nas situações apontadas , posto que a Lei Interna, em nenhum instante, 
excluiu tal prerrogativa regimental do parlamentar. 

Acresce a circunstância de que, por seus arts. 147, § 2 2, e 223, o Regimento, não apenas ex-
plicita a possib ilidade da ocorrência de emendas, como não limita sua apresentação ao relator de Ple-
nário. 

Assim sendo, 'o Deputado pode apresentar emenda, em Plenário, tanto a p rojeto sujeito a Ira-
mitação normal, como a projetos de iniciativa governamental incluídos em Ordem do Dia sem pa recer 
das  comissões, mesmo que na hipótese do art. 220, § 1 2 . 

Neste último caso, ou seja, projetos de iniciativa governamental com urgência estabelecida 
pelo autor, depois de decorrido o prazo de quarenta  e cinco dias  para sua apreciação, a Presidência 
mantém praxe que já vem adotando, de permitir - e até aconselhar que as  emendas que, porventura, 
venham a ser apresentadas sejam-no através do relator de Plenário para que este, de uma só vez, se 
pronuncie sobre  o projeto e as  emendas. 

Neste último caso, portanto, fica mantida a antecipação do recebimento das  emendas, por mo-
tivos de economia processual e à vista da situação peculiaríssima em que a hipótese ocor re  e que im-
plica em extrema urgência para a apreciação da matéria. 

Mesa da Assembléia, 27 de novembro de 1990. 

Depu tado Kemil Kumaira 
— Presidente — 

* Decisão proferida na 493e Reunião Ordinária, realizada em 27/11/90, publicada no Diário do Le-
gislativo de 29/11/90, fls. 48, col. II. 
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DECISÃO NORMATIVA DO SR. PRESIDENTE 

Inteligência do § 1 9  do artigo 220 do Regimento Interno. 

Os projetos de iniciativa Governamental, para cuja , tramitação o autor estabeleça regime de ur-
gência, devem ser apreciados pela Assembléia em qua renta e cinco dias, sob pena de se ver esta im-
pedida de apreciar qualquer outro  assunto, até que se ultime a votação. A inclusão do p rojeto em 
pauta, nesta hipótese, é automática e sua apreciação há que ser realizada em um único turno. 

Este, o mandamento que se contém no § 1 2  do artigo 220 do Regimento Interno e, não fossem 
certos desdobramentos de tal disposição, em sua aplicação prática, desnecessária seria a expedição de 
decisão normativa para seu correto entendimento. 

Com efeito, ao utilizar-se da expressão "turno único', no citado dispositivo, o legislador aca-
bou por possibilitd' que o intérprete se afaste do verdadeiro  espirito informativo do Diploma Proce-
dimental, no que concerne ao disciplinamento da tramitação de p rojetos, quando daqueles casos em 
que o decurso do prazo alcança a p roposição já em fase de Segundo Tu rno. 

Em tal hipótese, para que se operasse a discussão e votação do p rojeto, segundo a figura regi-
mental do Turno Único, a interpretação literal da expressão em epígrafe resultaria em que a Presidên-
cia tomasse sem efeito todo o trabalho de elaboração legislativa levado a cabo, tanto em Plenário, 
como nas Comissões, no correr do Primeiro Turno, com o que se retiraria a validade de um sem mi-
mero de atos jurídicos perfeitos, tais como a apresentação tempestiva de emendas, a emissão de  pare-
ceres e o próprio pronunciamento soberano do Plenário, com ou sem alteração dos termos originais da 
proposição. 

Diante do evidente absurdo desse resultado, por todos os aspectos nocivos, porque contrário 
mesmo à consecução dos reais obje tivos da disposição, voltada claramente para uma ul timação, tão 
rápida e simples quanto possível, da apreciação da matéria, sem prejuízo de seu detido exame, a Pre-
sidência passou a atribuir à norma o entendimento-que, a seguir, expõe e que sedimenta a presente 
decisão. 

DECISÃO NORMATIV A 

Na tramitação dos projetos de iniciativa Governamental previstos no artigo 220 do Regimento 
Interno, será, mantida a validade dos atos processuais praticados anteriormente à superveniência .dó 
decurso de prazo estabelecido pelo § 1 9  do mesmo dispositivo, sempre  que este fato ocorra: 

Em tal hipótese, o turno em que se fará a discussão e a votação da matéria . terá as seguintes ca- . 
racterísticas: " 

I — De Turno Único, quando ainda não concluída a  apreciação  
da matéria em Primeiro Turno, com ampla possibilidade de apre-
sentação de emendas em Plenário, desde que pertinentes, conside-
rando-se o pronunciamento de comissões, regimentalmente emiti-
do sobre a proposição, como Parecer para Turno Único. 



Questâo de Ordem 

II — De Segundo Turno, quando já concluída a ap reciação da 
matéria em Primeiro Turno, com as restrições opostas à apresenta-
ção de emendas pelos §§ 22  e 32  do ar tigo 196 do Regimento In-
terno, mantida a validade do Vencido em Primeiro Turno, ainda 
que sua formalização não se tenha operado. 

lII — Em ambos os casos, a inclusão do projeto em pauta, sem 
o correspondente pronunciamento das comissões, acarretará a 
ad Icação do artigo 223 do Texto Regimental. 

Esta, a decisão. 

Mesa da Assembléia, 	de novembro de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira 
— Presidente — 
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14.6.2. Específicas 
a) Convocação de autoridades federais para prestarem esclarecimentos. 

QUESTÃO DE ORDEM 

A DEPUTADA SANDRA STARLING — Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V.Exa. res-
posta a um requerimento formulado com base no art. 155, incisos 1 e 2, parágrafo único, do novo 
Regimento Interno. Este requerimento foi apresentado pela Federação dos Trabalhado res da Agricul-
tura do Estado de Minas Gerais e pela CUT do Estado de Minas Gerais, no sentido de que fosse con-
vidado o Ministro  da  Agricultura  para prestar esclarecimentos a respeito do andamento do Plano de 
Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais. O referido requerimento foi encaminhado a es ta  Casa, 
no mês passado, e até hoje não obtivemos  resposta.  

Gostaria que esta Presidência informasse ao Plenário quais as providências que já foram toma-
das em relação ao pedido das referidas entidades. 

* Questão de Ordem proferida na 480 2  Reunião Ordinária, realizada em 23/10/90, publicada no 
Diário do Legislativo de 13/11/90, fls. 2, col. II. 
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DECISÃO DO SR. PRESIDENTE 
(Resposta a Questão de Ordem especifica) 

 

 

Em resposta à questão de ordem da Deputado Sandra Starling, formulada na reunião ordinária 
do dia 23, a Presidência informa que a correspondência a que S. Exa. se refere  foi lida na reunião or-
dinária do dia 17 do mês em curso e recebeu o seguinte despacho:  

"A Presidência deixa de receber a presente petição por não se en-
quadrar o seu objeto nas hipóteses do art. 155 do Regimento In-
terno, além de refugir da competência desta Assembléia a convo-
cação ou o convite de auto ridades federais para prestarem esclare-
cimentos perante suas comissões." 

Sala das Reuniões, 24 de outub ro  de 1990.  

Deputado Kemil Kumaira 
— Presidente — 

* Decisão proferida na 481 2  Reunião Ordinária, realizada em 24/10/90, publicada no Diário do Le-
gislativo de 31/10)90, fls. 2, cols. I e II.  
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b) Comissão Parlamentar de Inquérito — remessa de relatório a auto ridade. 

  

    

  

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
(Respota a Questão de Ordem contida no Requerimento da Deputada Sandra Starling) 

A Deputado Sandra Starling requer, com base no art. 115, inciso II, c /c  o art. 83, inciso XXX, 
e 244, inciso VII, do Regimento Interno, a imediata remessa, à Procuradoria da República de Minas 
Gerais, dos autos do inquérito parlamentar instaurado para apurar ir regularidades no processo licitató-
rio para construção, pela CEMIG, de barragens nas bacias dos rios Mosquito, Salinas e Pardo. 

Nos termos do arte 115 do Regimento em vigor, a comissão parlamentar de inquérito apresen-
tará relatório circunstanciado, com suas conclusões, o qual será publicado no Diário do Legis lativo e  
encaminhado às autoridades indicadas. Não exige o Regimento que tais conclusões sejam consubs-
tanciadas em projeto de resolução, prevendo tão-somente, no parágrafo Único do artigo citado, que as 
conclusões do relatório poderão ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 105, ou seja, se, no prazo 
de quarenta e oito bores, contado da publicação da decisão no Diário do Legislativo, houver requd i-
mento de um décimo dos memb ros da Assembléia. 

Entretanto, A CPI de que se cogita foi constituída ante riormente ã vigência do novo Regi-
mento, sendo suas conclusões consubstanciadas no Projeto de Resolução n° 2.443/90, cuja tramitação 
ainda não chegou ao fim. Em 28 de junho do corrente ano, o referido p rojeto foi encaminhado à Co- 
missão de Constituição e Justiça para receber parecer. 

O § 32  do art. 94 do Regimento anterior estabelecia que a comissão de inquérito, no seu fun- 
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Questão de Ordem 

cionamento, adotaria as normas constantes da legislação federal especifica e o regulamento das c o-
missões de inquérito da Cãmra dos Deputados, no que lhe fosse aplicável. 

O art. 52  da Lei Federal ne 1.579, de 18 de março de 1952, estatui que "as Comissões Parla-
mentares de Inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por 
projeto de resolução". 

Reza o art. 308 do Regimento Interno: "A tramitação dos p rojetos recebidos em data anterior à 
do inicio da vigência desta Resolução não se sujeitará às  normas  deste Regimento". 

Pelo exposto, é necessário que se aguarde a apreciação do P rojeto de Resolução n2  2.443/90 
para que a Presidência adote as providências cabíveis. A Presidência deixa, pois, de receber o reque-
rimento, com fundamento no art. 178, c/c o art. 308 do Regimento vigente. 

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira 
— Presidente — 

Decisão proferida na  467 2  Reunião Ordinária, realizada em 29/8/90 e publicada no Diário do Le-
gislativo de 31/8//90, fls. 35, cols. II e III. 

REQUERIMENTO 

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

A deputada que subscreve, regimentalmente apoiada, requer a V.Exa. se digne, com base no 
art. 115, inciso II, c/c art. 83, inciso XXX e 244, inciso V II  do Regimento Interno, determinar a ime-
diata remessa dos autos do inquérito parlamentar consti tuído para apurar irregularidades no processo 
licitatório para construção, pela Companhia Energética de Minas Gerais S/A — CEMIG, de barragens 
nas bacias dos rios Mosquito, Salinas e Pardo à Procuradoria da República em Minas Gerais, pelos 
motivos a seguir expostos. 

Sala das Reuniões, 	de agosto de 1990. 

Deputada Sandra Starling 

* Requerimento apresentado na 466s Reunião Ordinária, realizada em 28/8/90, publicado no Diário 
do Legislativo de 20/9/90, fls. 32, voL III. 



Danas, Eventos e Principais Providências Relativas aos Trabalhos Ordinários da A.sseinbléia 

15 — DATAS, EVENTOS E PRINCIPAIS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AOS 
TRABALHOS ORDINÁRIOS DA ASSEMBLEIA 

JANEIRO 

I — Até o dia 20 — entrega pelos Deputados do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, com a 
comunicação do nome parlamentar (p renome e um nome, dois nomes ou dois prenomes) e 
da legenda partidária (art. 42  do Regimento Interno). (Preenchimento de ficha de apoio ao 
processo legislativo.) 
A entrega da documentação será feita pelo Deputado ou por intermédio de seu partido, na 
Secretaria-Geral da Mesa. 

2 — Até o dia 30 — publicação no "Diário do  Legislativo"  da lista dos Deputados diplomados, 
em ordem alfabética e com a indicação das respectivas legendas partidárias, preparada pela 
Secretaria-Geral da Mesa (art. 42, § 2°, do Regimento Interno). 

3 — Entrega à Mesa, pelo Deputado eleito, da declaração de bens indispensável à posse (obser-
vado o disposto no parágrafo único do art. 258 da Constituição do Estado e art. 62, § 42, do 
Regimento Interno). 

4 — Entrega à Mesa pelos Deputados, antes do término do mandato, da declaração de bens (art. 
62, §42  do Regimento Interno). 

5 — Preparação das reuniões destinadas à posse dos Deputados eleitos e à eleição da Mesa da 
Assembléia. 

FEVEREIRO 

1 — Realização das reuniões destinadas à posse dos Deputados e à eleição dos membros da Me- 
sa. 

1 2  de fevereiro  — 1 ' reunião preparatória (independente de convocação) — posse dos Deputados 
diplomados (art. 5 2  do Regimento Interno). 

2 — Publicação no "Diário do Legislativo", do dia imediato ao da posse — 2 de feve reiro  — da 
relação dos Deputados empossados, a qual será republicada sempre que ocor rerem modifi-
cações (art. 72  do Regimento Interno). 

3 — A eleição da Mesa será realizada a partir da posse dos Deputados (art. 82  do Regimento 
Interno). 

4 — Após a posse dos membros da Mesa da Assembléia, o Presidente declarará instalada a Le-
gislatura. Comunicação às altas autoridades federais e estaduais relativa à eleição da Mesa 
da Assembléia (art. 11 do Regimento Interno). 

5 — Designação, pela Mesa, do Corregedor e do Corregedor-Substituto (a rt. 93 do Regimento 
Interno). 

6 — (**) — 15 de fevereiro  instalação da Sessão Legislativa Ordinária. Leitura, em Plenário, 
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da Mensagem e planos de governo, enviados pelo  Governador  do Estado.  
7 — Realização de reunião com as Lideranças, para definir a composição partidária das comis- 	, 

sões permanentes.  

8 — Até cinco dias após a instalação da 1 2  e da 3 2  Sessões Legislativas Ordinárias — designação  
dos membros das comissões permanentes, pelo Presidente da Assembléia, os quais deverão  J  ser indicados pelos Lideres das Bancadas ou de Blocos Parlamentares, até três dias após  
o início da Sessão Legislativa. 

 
9 — Até cinco dias após o início da Sessão Legislativa Ordinária-indicação ã Mesa, pelas Ban-

cadas, do nome do respectivo Líder, escolhido em reunião por elas realizada para esse fim 
(art. 67, § 1 2, do Regimento Interno). 
A indicação será formulada em ata, cuja cópia será encaminhada ã Mesa (art. 67, § 2 2  do 	~! 
Regimento Interno). 	 }~ 

Cada líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por oito Deputados, ou fração 
da respectiva Bancada (art. 67, § 42  do Regimento Interno). 

10 — Realização, até 3 dias seguintes ao da constituição das comissões permanentes, de reu-
niões com a finalidade de se elege rem os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, es-
colhidos dentre os membros efetivos. 

f 
11 — No início de cada Sessão Legislativa Ordinária (sem data fixa) — indicação, pelo Governa-

dor, de seu Líder e Vice-Líder. 

1J 
MARÇO 	

j  i  

1 — Preparação da reunião solene para a posse do  Governador  e do  Vice-Governador  do Esta- 

do . 	 12 — 15 de março — posse do  Governador  e do  Vice-Governador  do Estado em reunião solene.  
3 — Até sessenta dias após a abertura da Sessão Legislativa Ordinária — 15 de março — apre-

sentação, pelo Governador do Estado, da prestação de contas referente ao exercício anterior 	j  
(inciso XIX do art. 62 da Constituição do Es tado).  

MAIO  

1 —  (*) Até o dia 15 de maio — encaminhamento, pelo  Governador,  à Assembléia, do Projeto de 	:3  
Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 68, inciso II, do ADCT da Constituição do Es tado).  

JUNHO  

1 — (*) 30/06 — envio do Projeto de Lei de Di retrizes Orçamentárias para sanção. 
Última reunião de cada período da Sessão Legislativa Ordinária-eleição da Comissão Re-
presentativa da Assembléia Legislativa. 	 ..t 

(**) 30/06 — encerramento do 1 2  período da Sessão Legislativa Ordinária.  
t~ 
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AGOSTO 

1 — 1 9  de agosto — início do 2° período da Sessão Legislativa Ordinária. 
2 — Segundo período de cada Sessão Legislativa Ordinária — tramitação do p rojeto de resolução 

destinado a fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice-
Governador e do Secretário de Estado (§ 1 2  do art. 225 do Regimento Interno). 

SETEMBRO 

1 - (*) — 30/9 — até três meses antes do encerramento do 1 2  exercício financeiro — encaminha-
mento, pelo Governador do Estado, do Plano Plurianual de Ação Governamental (art. 68, 
inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado). 

2 — (*) — até três meses antes do encerramento do exercício financeiro — encaminhamento, pelo 
Governador do Estado, do Projeto da Lei Orçamentária do Estado (art. 68, inciso II, do ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado). 

NOVEMBRO 

1 — Encaminhamento, ã Mesa, pelos Presidentes de Comissão, do relatório das atividades da 
comissão (suporte do Departamento de Apoio ao Processo Legislativo). 

DEZEMBRO 

1 Última reunião de cada período da Sessão Legislativa Ordinária eleição da Comissão Re-
presentativa da Assembléia Legislativa (art. 15 do Regimento Interno). 

2 — Última reunião ordinária da Sessão Legislativa Ordinária — leitura, pelo 1 2  Secretário, do 
relatório das atividades da Assembléia Legislativa. 

3 — Publicação das decisões de caráter normativo sob re  questões de ordem, que deverão ser re- 
gistradas em livro  próprio, com índice remissivo (art. 175 do Regimento Interno). 

4 — (**) — 15/12 — encerramento da Sessão Legislativa Ordinária Prazo para devolução para 
sanção do: 
— Plano Plurianual de Ação Governamental; 
— Projeto da Lei Orçamentária do Estado. 

OBS.: 

Semanalmente, será publicada no "Diário do Legislativo" a relação das comissões permanentes, 
com a designação de local, dia e hora das reuniões, bem como os nomes dos seus membros efetivos e 
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suplentes (art. 110 do Regimento Interno). 
Anualmente, serão publicadas as decisões de caráter normativo sob re  questões de ordem, as  

quais serão registradas em livro  próprio, com índice remissivo (art. 175 do Regimento Interno). 
Última Sessão Legislativa Ordinária — elaboração, pela Mesa, do P rojeto de Resolução destina-

do a fixar a remuneração e a ajuda de custo do Deputado, a vigorar na Legislatura subseqüente. 
A Sessão Legislativa Ordinária não será encerrada  sem a aprovação do projeto da Lei do Orça-

mento Anual, nem interrompida sem a aprovação do p rojeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (ar t.  
14, § 22  do Regimento Interno) 

O Deputado que se desvincular de seu partido perde o direito de exercer cargo ou função desti-
nados à sua Bancada, salvo se membro da Mesa da Assembléia ou da Comissão Representativa (art. 
46 do Regimento Interno). A comunicação será feita por escrito e entregue à Gerência de Apoio ao 
Plenário, Secretaria-Geral da Mesa. 
(*) Prazo sujeito a alteração, dependendo de lei complementar, prevista no artigo 159, I e II, da  
Constituição do Estado. 
(**) As reuniões previstas para as datas indicadas serão transferidas para o primeiro dia útil subse-
qüente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. 
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"MODELOS DE OFÍCIOS E REQUERIMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LEGIS-
LATIVO" 

- Adiamento da discussão - art. 245, V 	  194 
- Adiamento de votação - art. 245, IX 	  186 
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- Alteração da ordem do dia - art. 245, III 	  191 
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- Apreciação de projeto em reunião conjunta - art. 129,111 	  159 
- Comunicação a dirigente de entidade da sociedade civil da realização de reunião de comissão des- 

tinada a audiência pública - art. 152, parágrafo único 	  161 
- Comunicação de afastamento do território nacional - art. 51, §5 2 	  138 
- Comunicação de falecimento - art. 31, §2 2 	  136 
- Constituição de comissão de inquérito - art. 113 	  153 
- Constituição de comissão de inquérito - art. 244, XXV 	  177 
- Constituição de comissão especial para proceder a estudo sobre matéria determinada - art. 244, 

XXVI e112,II 	  178 
- Convite a técnico de notória competência para participar dos trabalhos de comissão - art. 154 	 162 
- Convocação dq autoridade estadual, solicitada ao Presidente da Assembléia, através de oficio subs-

crito pelo Presidente de comissão - art 101, VII 	  146 
- Convocação de reunião especial - art. 244, XXI 	  175 
- Convocação de reunião extraordinária, a requerimento de Deputado - a rt. 20, parágrafo único, IV . 133 
- Convocação de reunião extraordinária, a requerimento de um terço dos Deputados - art. 20, pará- 

grafo único, III 	  132 
- Convocação de  reunião extraordinária de comissão- art. 122, XV II 	  158 
- Convocação de reunião secreta - art. 38 	  137 
- Convocação de Secretário de Estado - art. 245, XVII 	  199 
- Convocação de Secretário de Estado, di rigente de entidade da administração indireta ou outra  auto-

ridade estadual para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado - 
art.  101, VII 	  147 

- Declaração de bens pelo deputado - art. 62, §42 	  128 
- Designação de data para a realização de reunião de comissão destinada a audiência pública - art 

151 	  160 
- Designação de substituto de membro de comissão, na ausência de suplente - art. 244, XXIV 	 176 
- Destinação da primeira parte da reunião a homenagem - ar t.  23, §1 2 	  135 
- Encerramento de discussão - art. 245, VI 	 - 	198 

	

- Exame, pelo Plenário, de conclusões do relatório de CPI - art. 244, XXVI II, combinado com at 	
115, parágrafo único 	  185 

- Exame, pelo Plenário, de matéria de competência conclusiva das comissões - a rt. 244, XXVIII 	 179 
- Explicação pessoal - art. 37 	  136 
- Inclusão na ordem do dia, de proposição com parecer, de autoria do requerimento - art. 244, XVI 172 
- Inclusão, na ordem do dia, de proposição que não seja de auto ria do requerente - ar t.  245, XI 	 190 
- Indicação de substituto de membro da Comissão - art. 118 	  156 

r 



— Indicação, pelo Líder, de membros das Comissões — arts. 69, III, 98 e 99 	  143 
— Informação sobre  a ordem dos trabalhos ou sob re  a ordem do dia — art. 244, X 	  196 
— Inserção de declaração de voto em ata — art.  244, VI 	  167 
— Inserção nos Anais da Assembléia, de documentos e pronunciamentos não oficiais, especialmente 

relevantes para o Estado — art. 245, XIII 	  192 
— Inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e p ronunciamentos oficiais — art. 244, XIX 	 174 
— Instrução de proposição a requerimento do relator ou da comissão — art. 157 	  164 
— Interrupção da reunião, para ser recebida personalidade de relevo — art. 244, XXIII 	 176 
— Intimação de indiciado ou testemunha que não tenha compa recido para depor em CPI, requerida 

a juiz criminal — art 114, § 29 	  159 
— Leitura de matéria para conhecimento do Plenário — art. 244, V 	  177 
— Leitura de proposição a ser discutida ou votada — art. 244, X II 	  169 
— Levantamento de reunião em sinal de pesar — art. 245, I 	  189 
— Levantamento de reunião em sinal de regozijo — art. 245, I 	  188 
— Licença para participação de deputado em curso, congresso, conferência ou reunião considerados 

de interesse parlamentar — art. 244, XXVII 	  182 
— Licença  para  participar de curso, , congresso, conferência ou reunião considerada de interesse 

parlamentar — ar t.  51, II 	  139 
— Licença para tratar, sem remuneração, de inte resse  particular — art. 51, IV 	  140 
— Observância de disposição regimental — art. 244, VII 	  167 
— Pedido da palavra ou desistência dela — a rt. 244, I 	  166 
— Pedido de participação de técnico de notória competência em trabalhos de comissão — art. 154 	 162 
— Pedido de permissão para falar assentado 	  166 
— Pedido de realização de audiência pública — art. 122, XXVI 	  157 
— Posse de Deputado — a rt. 244, III 	  166 
— Preferência, na discussão ou votação, de uma proposição sobre outra da mesma espécie — art. 245, 

X 	  187 
Prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos de CPI 	  197 

— Prorrogação de prazo para emissão de parecer — a rt. 244, XX 	  175 
— Prorrogação do prazo da reunião, a requerimento do Colégio de Líderes — art.  22 	  134 
— Prorrogação do prazo de reuniões, a requerimento de Deputado — art. 22 	  134 
— Realização de audiências com órgãos ou entidades da Administ ração Pública ou da sociedade civ il  

— art. 101, XVIII 	  151 
— Regime de urgência — art. 245, XX 	  195 
— Registro de candidato avulso a cargo na Mesa da Assembléia — a rt. 9°,I 	  131 
— Registro  individual dos candidatos indicados pelas bancadas ou blocos parlamenta res para cargos 

que lhes tenham sido atribuídos no pro cesso de eleição da Mesa — art. 92 , I 	  129 
— Registro , por chapa, dos candidatos indicados pelas Bancadas ou Blocos Parlamentares aos cargos 

que lhes tenham 45do atribuídos no processo de eleição da Mesa — art. 99, I 	  130 
— Reapresentação da Assembléia por meio de comissão — art. 244, XIV 	  171 
— Requisição de documentos — art. 244, XV 	  171 
— Retificação de Ata — art. 28 	  135 
— Retirada de proposição com parecer favorável — art. 245, IV 	  193 
— Retirada de tramitação, pelo autor, de proposição sem parecer ou com pa recer contrário — art. 244, 

VIII 	  168 
— Retomo às funções de Deputado, após exoneração de cargo público — a rt. 53 	  142 
— Reunião da Assembléia em qualquer cidade do Estado, por motivo de conveniência pública e deli-

beração da maioria de seus membros — art.  22  — parágrafo único 	  127 



— Revisão das conclusões do relatório da CPI — art. 115 	  155 
— Solicitação de depoimento de autoridade ou cidadão — art. 101, X 	  150 
— Solicitação de encaminhamento, através da Mesa, de pedido escrito de informação a auto ridade 

estadual — art. 101, VI II 	  149 
— Solicitação, pelo Deputado, de licença para tratamento de saúde — art. 244, XXV II 	 181 
— Transferência da palavra pelo Líder a um dos Vice-Lideres ou a qualquer dos seus liderados — a rt 	 

71, parágrafo único 	  145 
— Uso da palavra pelo Líder para tratar de assunto relevante e urgente — art.  71 	  144 
— Verificação de votação — art. 244, IX 	  169 
— Votação destacada de emenda ou dispositivo — art.  244, XVII 	  173 
— Votação pelo. processo nominal — art. 245, VII 	  200 
— Votação por determinado processo — art. 245, VII 	  180 
— Votação por partes — art. 245, VIII 	  184 
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