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1— A ATIVIDADE INSTITUCIONAL E O PAPEL DA SECRETARIA DA ALMG

a. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Buscando adequar sua atividade e estrutura às exi gências impostas pelas transformações políticas
ocorridas no país na última década, a Assembléia de Minas, enquanto Poder, lançou-se num processo de
reflexão sobre sua atuação, análise da situação coniuntural e implementação de mudanças de ordem
institucional e administrativa.

A rccoastrução democrática do país impôs alterações na postura do Le g islativo, chamado que foi a
exercer atividades e prerro gativas há muito adormecidas por torça do regime ditatorial pós-64.

Diversos fatores tiveram interferência direta nessas transformações, notadamente após a promulgação
da Constituição de 1988. Eis os mais importantes:

• elevação do nível de organização dos segmentos da sociedade e aumento da cobrança em relação 
Z.àatuaçao do Poder:

• deslocamento parcial do centro de decisões da União para OS Estados e Municípios e do Poder Executivo
para o Legislativo:

• fortalecimento dos Estados membros da Federação. com  ampliação de sua competência le gislativa e degestão

• fortalecimento do poder municipal. com impacto direto sobre a atuação regional dos deputados cm suas
bases e também no ãmhito das decisões cm nível estadual relacionadas aos municípios:

• maior controle da opinião públicasobreo Legislativo cm seu conjuruoc sobre os deputados cm particular:
• elevação do nível das discussões políticas durante o processo eleitoral, a partir das eleições diretas para

presidente e governador, quando são colocadas cm pauta. para o eleitorado, as grandes questões
referentes a condução dos destinos do pais e dos estados:

• no ãmrnto interno. sienulicativas mudanças (IC composição da Casa Le g islativa, com di versificação do
quadro nantidár,o e ampliação do índice de renovação a cada legislatura.

O minado dessa nova realidade sobre o Le g islativo lcz-se sentir em quatro aspectos básicos:
1 - Ampliacão das possibilidades de atuação do Poder: abertura de novas frentes: possibilidade de

insercão mais direta do Le g islativo nos acontecimentos políticos e sociais. Em contrapartida, o
acontecimentos e conflitos políticos e sociais passam a causar mais impacto sobre o Poder.

2—Ressurjmenu) do Legislativocomo interlocutor possível mi debate politico: esse traz a necessidade
de afirmação do Poder junto à sociedade a partir da construção de urna imagem positiva e da
conscientização do eleitorado e dos sei-,mentos organizados da sociedade acerca do papel e da aIuacã
da Assembléia.

3- Possibilidade de mudança de qualidade na relação do Legislativo com os demais poderes. Com
o Tribunal de Contas e Com o Ministério Públicu.

4— Necessidade de adequação da estrutura administrativa da Casa as demandas su rei das da atuação
do l'oder Leuislativo.

Em reiacão aos ires primeiros aspectos. cuias naturezas se vinculam, predominantemente. ao ambienteexterno. 101 empreendido intenso esforço dc reafirmação da Assembléia. Os resultados se fazem sentir pelo
aumento da participação das instituições e entidades representativas do povo nas atividades do Legislativo

7
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e pela presença cada vez mais marcante da Assembléia nos acontecimentos políticos relevantes para O

Estado.

Quanto à adequação da estrutura administrativa, a Secretariada Assembléia viveu um processo em que
foram equacionados pontos de estrangulamento que demandavam solução emergencial. com ênfase para
a profissionalização dos servidores, para a adaptação da estrutura interna de apoio às novas necessidades
da atividade institucional e para a introdução do planejamento como função necessária à gestão institucional
e administrativa.

O amadurecimento alcançado nesse processo resultou. em 1993. na mudança da estrutura administrativa.
que se iniciou com a elaboração do DOCUMENTO BÁSICO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA.
explicado a seguir.

/
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II— ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ATUAL

a. FUNDAMENTAÇÃO

A estrutura organizacional de qualquer instituição representa ogruparnento de suas atividades
funcionais que, por vontade política ou gerencial, fruto de necessidades e conveniências situacjonajs. melhor
atendam as demandas vinculadas à consecução dos resultados, em urna conjuntura específica.

No caso da Secretaria da ALMG, tais fatores determinantes também se encontram presentes c
direcionaram a estruturação ora apresentada no sentido de viabilizar o alcance dos resultados desejados, nas
bases explicitadas no "DOCUMENTO BÁSICO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA ohjcto de
tratamento no nem 11.3.

O referencial mais importante para a montagem do novo modelo estrutural, em função do exposto, foi
carantir uma oranizaçao que dê suporte às ações institucionais organizacionais e operaclonajsct rnaics no_
cumprimento do papel lftsutucional da Secretaria. definido corno: "SOLUÇÕES QUE GARANTAM A
COMPETENTE GESTÃO DO SUPORTE PROCESSUAL TEMÁTICO E LOGISTJCO À ATIVIDADEPARLAMET,AR"

Implícito nesta definição, mas importante de serciaramente explicitado, á a necessidade de alinhamento
com os "VALORES DO QUADRO FUNCIONAL":

• Profissionalização
• Impessoalidade
• Moralidade
• Abertura ao Ambiente
• Inovação

Com base neles e que ficou evidenciada aconvenjênciade se alterar acstruiuraorganizacional Cm vigor.
para favorecer a consecução dos resultados institucionais desejados.

Nesse aspecto deve ficas, portanto, claro, que tal estrutura precisa trabalhar para a Instituição e. nunca.
VICC-vcrs:j

Por isso, deve ser mantida enquanto cumprir com o seu papel de facilitadora do alcance da eficacia e
eficiência do trabalho das diversas arcas.

Tarnhcrn por isso, deve ser alterada tão lo go seiarn dia gnosticadas distunções serias quanto tcapacidade de contribuir para que os resultados dese l ados sejam alcançados.

Ao decidir, dentro do processo evolutivo de desenvolvimento institucional da Secretaria. oor essa
reestruturação or ganizacional a ALMO optou por uma abordagem que Incorpora os seguintes pressupostosbásicos de gestão:

• Qualquer serviço so se tustifica a partir do claro entendimento da necessidade real dos clientes, ou seja.
a cnarnada QUALIDADE LATENTE.

• OCflVOV_	ImCfltodcçjasci.\/jd(.r na direta proporção do escopo de suas rcsponsahiiidadcs, no esl'orço
inteerado da EXCEL ENCIA INSTITUÇIONAL ó o canal mais ade q uado para o alcance de resultados.

Orientando-se pelo Documento Básico Para a Gestão Administrativa e por esses Pressupostos, e que
a nova esu'u Lura or ganIzacionl foi definida.
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• palavra chave norteadora de Lodo esse processo UNTEGRAÇAQ

• partir dela é que as idéias e as intenções sairão do papel, e que serão viabilizadas as

"SOLUÇÕES QUE GARANTAM A COMPETENTE GESTÃO DO SUPORTE PROCESSUAL.
TEMÁTICO E LOGISTICO À ATIVIDADE PARLAMENTAR'.

O desenho escolhido para representar a nova estrutura da Secretaria da ALMG reflete. de rma
contundente, a idéia da inte gração como base da gestão institucional que se descia implantar.

Como desenho pode parecer diferente e. ate mesmo. inovador.

Como concepção. no entanto. retrata a necessidade dc qualuucr 5iStCI1 uuc. para ot)tcr rcsuludo
eficazes em uma dimensão permanente. precisa ter sua ação caracterizada pelo dinamismo. interdcpcndncia
cmultifuncionalidadc'.	 -

Soti esse ponto de vista, precisa ficar claro que mais importante que qualquer posição organizacional.
são as pessoas responsãveis por lazer com que os resultados acontecam. em clima de harmonia, otimismo.
determinação e satislação pessoal e profissional.

Se ;a não existem duvivas de que o gcrcmc ideai e completo so existe na teoria, e preciso que todos
seiam maduros para entender que a solução otimizada de eficácia e eficiáncia zcrencial so pode ser obtida
com EQUIPES COM PLEMENTAR'ËS.

Nessas equipes. cada Líder atua onde possa dar omclhorde suas potencialidades, sendo complemcntado
pelos outros membros da equipe gerencial. nos aspectos cm que precise.

E com esse espírito que o [)ia grama, a seguir apresentado, precisa ser entcndiuo e vivenciado por todos
os servidorc.

10
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ESTRUTURA ORGÂNICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(Resolução 5.134193 e Deliberação 970193)
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LII— POSIÇÕES, PERFIS ORGANIZACIONAIS NA ESTRUTURA

a. CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS .. Cfl AVE

DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR-GERAL e SECRETÁRIO-GERAL DA MESA

Representativos do nível estratégico-institucional da Secretaria.

Responsáveis pelas decisões e ações estratégicas que impactam a segurança da Secretaria, em especial
as decorrentes do cumprimento das diretrizes, orientações e decisões da Mesa Diretora da Assembléia,
visando a garantia da eficácia global do apoio temático, processual e administrativo ao Poder Legislativo.

Asse-urarn a tradução das diretrizes políuco-institucionais em bases referenciadoras do planejamento
institucional da Secretana. sobretudo no que se relaciona à identificação dos resultados desejados da
estrutura de suporte administrativo da ALMG.

Os clientes preferenciais da Secretaria, o ambiente externo e o futuro constituem, desta forma.
indicadores indispcnsaveis ao balizamento das ações executivas do Diretor-Geral e do Secretario-Geral da
Mesa, condutores que são dos processos de inovação e de absorção do impacto das tendências da conjuntura
político-social na estrutura, sistemas e processos administrativos.

SECRETÁRIOS / DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO / PROCURA Dl(;F1i

Representativos do nível estrate g ico-org4izjn1 --

Responsáveis pelas decisões e ações executivas relacionadas a cada um dos grandes segmentos de
atuação da Secretaria da .Asscmhléia.

Para tanto. orientam sua atuação. predominantemente. para a concepção e gestão do planejamento e
(Iesenvolvimento instituc i onal aplicado a cada um destes sezrncnios.

Simultancamcntc asscuram o acompanhamento, a avaliação e o jul g anienio tempestivo dos
resultados alcançados Laranhlfld() decisões corretivas de rumo senipre que necessário,

No seu escopo de atuação. aparecem ainda corno atividades destacadas:

• 4cO1flpicmcntaço do papei csLraté g ico-insutuçi	do Diretor-Geral cm termos de decisões relacionadas
ao Conjunto de atividades es pecíficas e rotineiras dos campos de atuação da Secretaria:

• aatcnção permanente as alterações e tendências do ambiente externo que possam gerar necessidades de
inovaçc ou mudanças nos sistemas, processos e metodos de trabalho:

• i idenuflcaço de necessidades dc desen' olvimento dos sistemas de in1onnaço unprescmtj i 'çsaclicaua
do processo decisorio) da Secretaria da Assembléia e sua competência para satisfazer seus clientes
preferenciais internos e externos.

13
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GERENTES-GERAIS / PROCURADOR-GERAL ADJUNTO

Representativos do nível organizacional.

Responsáveis peia concretização dos resultados dcsciados através de uma atuação. sobretudo.
coordenadora dos trabalhos dos gerentes das áreas operacionais numa linha dc onentação e organização das
açÔcsoperadonais e de elaboração e acompanhamento dos planos e proctos específicos.

Atraves da sua competéncia. principalmente de liderança, e que cada arca. atuando como iorça
propulsora de Siner g ia positiva, vai gerar OS serviços que idcntilicarao a Secretaria da Assembleia como
elcaz e eficiente para satisazcr seus clientes. Garantir uma postura profissional alinhada com os "Valores
do Quadro F'UflCiOIial". constitui pre-reuUisit() indispensavel ao exercício deste pancl.

No seu escopo de atuação. aparecem ainda corno atividades destacadas:

• manter-se permanenrcrnentc atento às oportunidades de melhoramento que acarretem maior eficiência flOs
seus resultado::

• assumir suas Ini.ranslcnvels responsabilidades como gestor dos recursos humanos. linanceiros. matçriais
e de tecnologia cm sua arca de atuação:	-

• disseminarem sua arca a pratica dLjistirD''' iI principalmente nas relações internas uc narccria
com os demais ocupantes ac pósição gercncial na Secretaria:

• assumir corno desafio permanente a superação dos índices de eficiência dc suas atividades e o
cumprimento de suas metas orçamentarias, numa linha de busca de melhoria prorcssiva ua relação
benel icio x custo das despesas e invcstimenios rcatizados em sua arca.

FGS e FGNI de Gerenciamento Funcões (ratificadas de Niveis Superior eMédio)

kcsçntativn uoIii\ci uc coordciiacao oncracionaL

Resrxinsavcis nela coorucnaçao da eauinc dc trabalho dO uivei oflCraciOI1a. assegurando o

resultados (Ieselauos na linna de ircntc uc atuacão de caua uni dos setores da Secretaria

Pariicuaun com o Gerente-Geral aa elaboração doS planos operacionais. Peru cunio da aval racão dt
resultados e rccomendacucs uuanuo a eventuais açõcs corretivas ncccssarla:.

Em relacão a sua arca específica cie atuação. assumem as mesmas rcsponsahiiidaues inerentes ao
Gerente-Geral no tocante :::

• mclhoramcnto:
• gestão de recursos nunianos. financeiros, materiais e tecnológicos:
• existir para o clicnc:
• su peração de índices uc eficiência.
• cumprimento uc metas orcamcntaria..
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FIGA - FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSORAMENTO

Representativos do papel de assessoramento e suporte técnico especializado aos ocupantes de posição
gerencial.

São profissionais com reconhecidos conhecimentos técnicos especializados e competencia intemessoal
orientada para a satisfação do cliente.

Podem também atuar como pesquisadores. criadores e fomentadores de tecnolo g ia, sistemas e
,-processos. tanto de natureza tematico-processual quanto adrninisirativa.

Au-aves de sua atuação como "consultores internos" á que os responsáveis pelas posições gcrenciais
na estrutura da Secretana obtém o suporte de concepção. implarnacão e iinniemcntação das ações que
garantirão os resultados institucionais. or ganizacionais e operacionais descjados. Também através deles a
inte gração e a cocráncia sistémicas podem ser facilitadas; a partir do Incremento. cm  todos OS flIvCis. doespirito de parceria.
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b. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA POR POSIÇÃO ORGANIZACIONAL-CHAVE

1. DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR-GERAL E SECRETÁRIO-GERAL DA
MESA

• DIRETORIA-GERAL E SECRETARIA-GERAL DA MESA - SUA
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

A presença de uma estrutura permanente de porte significativo como é a Secretaria da Assembléia no

contexto do Poder Legislativo Mineiro justifica-se principalmente em razão das necessidades seguintes:

1 - Apoio temático e processual que assegure o indispensável complemento técnico especializado às ações
e decisões dos parlamentares e sua missão de representação política do povo ai incluídos Plenário.
Comissões. Mesa e Gabinetes

2 - Garantia de coerência. organização e padronização ao longo dos anos, das informações, normas e
procedimentos le gislativos. assegurando-se. assim, permanente disponibilidade desses instrumentos.

-Suprimento. manutenção e desenvolvimento dos recursos de apoio logístico operacional e administrativo
imprescindíveis ao bom andamento das atividades da Casa. inscre-se aqui todo o apoio onentado para

a competente gestão das pessoas e dos insumos tccnolÓgicos, financeiros e materiais da instituição

Coordenar executivamente esse complexo conjunto de atribuições em perleita sintonia com as
diretrizes emanadas da Mesa e de forma atenta à dimensão política sempre presente. constitui Óbvia e
primordial necessidade. Na estrutura da Secretaria esse papel é exercido pelo Diretor-Geral e pelo
Secretario-Geral da Mesa. Ambos têm como prioridade de atuação o assessoramento direto à Mesa,

garantindo-lhe o suporte de informações ao processo decisório político. institucional e administrativo em
qualuuer assunto vinculado à atuação da Secretaria.

O Diretor-Geral tem sua atuação complementada pela gestão csiiateglCo-IflsUtuCiOflal da estrutura da
Secretaria. responsabilizando-se, dessa forma, perante a Mesa, pelos resultados finais desciados dessa
estrutura.

Situam-se. assim. o Diretor-Geral e o Secretário-Geral da Mesa na interseção entre aatuacto política
do Poder e a ação tecnico- administrativa do corpo funcional. ambos imprescindiveis à viabilização dos
resultados institucionais, dentro dos padrões exigidos de eficácia e eficiência.
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• PAPEL INSTITUCIONAL

a DIRETOR-GERAL

Garantir a permanente competência da ALMG para empreender sua missão
institucional no que isto depender do assessoramenzo dfreio à Mesa nos assuntos
adinmnistraziwos e da eficaz e eficiente gestão e iraiégico.tnszuucional da Secretaria da
Assembléia.

SECRETARIO-GERAL DA MESA

Garantir a permanente competência da ALMG para empreender sua missão
institucional no que isto depender do assessoramento direto à Mesa nos assuntos
vinculados à legitimidade, adequação processual e qualidade temática das decisões
po!Úico-ins:i:ucionais.

18



ON SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

2. SECRETÁRIO TEMÁTICO-PROCESSUAL

• SECRETARIA TEMÁTICOPROCESSUAL (STP) - SUA IMPORTÂNCIA NO
CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

Na divisão organizacional da Secretaria da Assembléia, a chamada "área de processo"é comuincnle
identificada como atividade-fim da Assembléia.

Está claro que não se trata. ela em si, de atividade-fim, mas igualmente se tem como certo que s
constitui, entre todas as modalidades de ação desenvolvidas na Secretaria da Assembléia, naquela mais
próxima e mais diretamente imhncada com a ati v idade-fim da Instituição.- que e atribuída aos memOros d
Poder, e apoiada diretamente pelos serviços da "arca de processo".

Nestc contexto é que se situa a receni-criada Secretaria Temático-Processual cuja posição na atual
estrutura da Secretaria constitui, realmente, fato novo.

A mencionada característica, representada por sua novidade, não reside na invenção de uma atividade
inédita, posto que aSTp, assim como as demais Secretarias da nova estrutura. se  j aoresuliado cia aglutinação
de antigos Departamentos, no caso daqueles da "área do processo", mas no tratamento a ser dis pensado i'
atividades já inseridas naquele compartimento funcional.	 - --

A Secretaria Temático- processual tem a missão de ser um espaço de articulação. Em primeiro lugar.
entre as Gerências-Gerais da "área de processo". de modo a que atuem de forma integrada e harmónica, na
persecuçãc) de seu objetivo comum, qual seja.o de viabilizar. dentro da especialidade de cada uma. obom
funcionai-nento do Lc g isluvo. Em segundo lugar. a STP funciona como um espaço também de iliteeração
entre a Secretaria-Geral da Mesa e as mencionadas Gerências Gerais, o que significa atuar em consoriancia
com as diretrizes e orientações da Mesa da ALMG. Por derradeiro, lunciona aSTP como uni campo de
articulação inte grado da "arca do processo" com as demais Secretarias da estrutura adminmsu-aiiva da Casa.
c por conseqüência. com a Diretoria-Geral.

Entcnuemos que o grande e preponderante papel da STI - e o que taL com que não re presenle tcna
mais uru cieerau t)urocratico-luerarquic ( - esta na sua potencialidade de atuação no uivei csu-a1e.!icO-
oranJzaciQfla, Como a gente laci liudor assegurando a gestão da Secretaria da Assembléia. cm seu camnode atuaçã), Mediante a c(x)rdcnaçã() dos recursos tecnicos de que disponha ou de uue "enha a dis por. seja
na arca de conteudo tematico da materia que se constitua objeto de atença e de ação ao Ptdcr. sia no
aspecto processual lc g isja10 que tunciona como en grenagem básica da movimentação da 111sutuiç'

Com essa tarefa, busca-se propiciar o alcance de um primeiro resultado esperado. isi0 e. o de permilii
um campo mais livre, mais desembaraçado, para a atuação da Secretaria-Geral da Nksa mio uivei

Garante-se, assim. maior dis pOnihil idade daSGM para a necessaria imcracãocoma Mesa na gestão estrategic.
O su porte à SccretanaGeral da Mesa está ainda inserido na atribuição mais relevante da	cju.La de responsabilizar-se pelo conteúdo tecnico das ações desenvolvidas no assessoramento açLpreso

Iecslatjvo

19



SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DOCUMENTO CONSOUDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

• POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA
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o PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA TEMÁTICO-PROCESSUAL

Garantir a permanentecompetência cb ALMG para empreender sua niiojtjtucjJ
no que isto depender da gestão esU'aIégicoorganizacionaJdo suporte lemático-processual
a&s Deputados e ao Secretário-Geral da Mesa.

• ESCOPO BASIC() DE ATUAÇÃO

• Respnsabiliiar-se pelo planejamento, organização. condução e controle de gestão das atividades de
sU9eIecrnCo ao processo le g islativo e ao conteúdo tcmauco das matcnas legislativas	-

• Dar suporte ao Secretario-Geral da Mesa. responsabilizando-se pelo conteúdo teciuco das açôes
desenvolvidas no assessoramento ao Processo Legislativo.

• Dotar a ação parlamentar dc InstrumenLos técnicos adequados e necessários ao atingimento dos objetivos
dese j ados. concreuzanclo as propostas dos Deputados. aprimorandos-as tecnicamente e oferecendo
alternativas de atuação.

• Asseírurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia institucional da ALMG.
• Garantir a Inte gração. em nivel de sistemas, processos e resultados, das equipes das arcas de Comissões.

Plenário, Consultoria e Pesquisa. Documentação e Informação, e Taqgrafia e Publicação.

• Atuarem parceria com as demais áreas e unidades da Secretariada Assembléia, assegurando os resultados
objeti'ados pelas atividades de suporte técnico ao processo le gislativo e ao conteúdo tematico das
matérias legislativas.
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STP.1. GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES - GCO

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES

Garantir, no àmibto do processo legislativo nos níveis organizacional e operacionaL o
apoio técnico especializado em matéria processual para a realização dos trabalhos das
Comissões da AL%ÍG, em adequadas condições de qualidade, pra:o e casio.

• ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

Rcsrcrnsahilizar-se pelas decisões e ações indispensaveis ao planeamento. CXCCUÇaO. controle
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações iflStitUciOflats. organizacionais e
operacionais que visem garantir a eíicincia dos trabalhos das Comissões da ALMG.

• Garantir uma inte gração com os demais ocupantes de posição gcrcncial numa linha de parceria que
privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.

° Garantira inte graçãodc suaequipe de trabalhode tonnaalinhadacom a Filosofia institucional da Al-MG.
asseuiurando os Recursos Humanos. Materiais e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros cm sua área de atuação. garantindo que o
resultados deles dese j ados sejam atin g idos com cficiáncta e eficácia.
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STP.2 GERÊNCIA-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - GDI

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERE. NCL4-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E
• INFORMAÇÃO

Garantir, nos níveis organizacional e operacionai, o apoio técnico especializado que
assegure a permanente disponibilidade de dados e informações necessárias à maior
eu:iéncia do procesodecisc.$no naALMG, em adequadas condições de qualidade, prazo
e custo.

ESCOPO I3ASIC() DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensaveis ao planejamento, execução. controle c
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacIonais, que garantam a disponibilidade de informação na Secretaria da ALMG.

• Garantir Integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria que privilegie
o exercicio da relação clienic-!omececjor interno.

• Garantira intetrraçãodc suaequipedc trabalho dc forma alinhada coma Filosofia institucional da ALMG.
asse gurando os Recursos Humanos. Materiais e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros cm sua área de atuação, garantindo que o
resultaoos deles desejados seiam atingidos com eficiência e eficácia.
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STP.3. GERÊNCIA-GERAL DE TAQUIGRAFIA E PUBLICAÇÃO - GTP

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE TAQUIGRAFIA E
PUBLICAÇÃO

Garantir, nos níveis organizacional e operacional. o apoio técnico especializado para a
implementação das ações de registro e divulgação oficiais dos irabalhos legislativos da
ALMG. em adequadas condições de qualidade, prazo e custo,

• ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento. execução, controle c
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais de registro e divulgação das maicrias institucionais da ALMG.

• Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria que privilegie
o exercício da relação cliente-iomecedor interno.

• Garantir aintcraçãodc sua equipe dc trabalho dc toma alinhadacoma Filosofia institucional da ALMG.
assegurando os Recursos Humanos. Materiais e Financeiros indispensaveis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizar-se pcios contratos de serviços de terceiros em sua área de atuação, garanundo uuc ('
resultados deles desetados selam ating idos com eliciáncia e eõcãcia.
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STP.4. GERÊNCIA-GERAL DE CONSULTORIA E PESQUISA - GCP

PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA .. GERALDE CONSULTORIA E
PESQUISA

Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico espedalizado para a
impieineinaç& das ações de assessoramento e consuizoria leinalica às Co'nz.sões e aos
Depwados em suas atividades parlamentares, em adequadas condições de qualidade,
prazo e custo.

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, execução. controle e
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais de assessoramento e consultona temauca às Comissões e aos Deputados em suas atividades
parlamentares,

• Desenvolver programas de pesquisa e realizar estudos técnico-científicos necessários à elaboração
legislauva, à atividade de fiscalização e controle e às manifestações político-parlamentares.

• Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da ALMG.

• Garantir interação com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria que privilegie
o exercício da relação cliente-lornccedor interno.

• Garantir a inte gração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a Filosofia Institucional da
ALMG. assegurando os Recursos Humanos. Materiais e Financeiros indispensáveis aos resultados dela
esperados

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua área de atuação. garantindo que os
resultados deles desejados selam atin g idos com cficincia e eficãcia.
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STP.5. GERÊNCIA-GERAL DE APOIO AO PLENÁRIO - GPL

PAPEL INSTIT 1ONAL DA GERÉNCIA-GERAL DE APOIO AO PLENÁRIO

Garantir, nos nív organizacional e operacional, o apoio técnico especializado para a
realização dos rrah, hosdo Plenário da ALMG, em adequadas condições de qualidade,
prazo e custo.

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

° Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento. execução. controle e
desenvolvimento (ias atividades de apoio à iniplcmcntação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais que visem garantir a eficiência dos trabalhos do Plenário da ALMG.

• Garantir integração como Secretário-Geral da Mesa. o Secretario Temáuco-Proccssual C OS demais
ocupantes de posição gcrcncial numa linha de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-
iorncccdor interno.

• Garantir a inte gração de sua equipe de trabalho de loriTia alinhada com a Filosofia institucional da
ALMG. asse guranaoos Recursos Humanos. Materiais e Financeiros indispcn.sávcis aos resultados dela
cscrados.

• Responsabilizar-se pelos contratos de scrvicos de terceiros cm sua arca de atuação. garantindo que o
resultados deles desejados seiam atingidos com eficiência e eficácia.

• Prestar inlormacões sobre o POCCSS() je g islalivo e as atividades de Plenario. cm especial quanto ao
recenimento. puhiicacão e iiamitacao de proposições. ConVoCaCaO de rcuniocs. maicrias constantes tia
pauta. resultado de votaçao. oradores. decisões da Presidência. dcsi gnacao de Comissões. etC.
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3. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

• A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (SPI) - SUA IMPORTÃNCIA NO CONTEXTO
INSTITUCIONAL DA ALMG

O exercício do planejamento é inerente a qualquer atividade humana. principalmente àquelas
Vinculadas à gestão empresarial. Or ganizacional e operacional das lnsiiwiçõcs.

Qualquer processo decisório sempre decorre de um planejamento, ainda que assistematíco, empírico
e informal.

Obviamente que a garantia de Planos de Ação consistentes e coerentes com o papel de uma lnsuiuiça
e os resultados dela deselados é diretamente proporcional à existência de um processo de planeiamento
formal e sistematizado, que assegure a disseminação de uma "mentalidade planeiadora" e de "pensamento
estratégico" em todos os níveis da organização.

Em um primeiro plano destaca-se a necessidade de imprimir EFICÁCIA nas ações. ou seja. caracterizar
de maneira concreta e objetiva O QUE PRECISA SER FEITO.

Em outras palavras a EFICIÊNCIA fazer bem fcitoj. apesar de fundamental, carece de sentido se
ocorrer na execução de atividades não prioritárias OU mesmo desnecessárias.

O Planejamento aparece. assim. como o responsável pela garantia dessa eficácia no delineamento do
Plano de Ação da ALMG.

Adicionalmente, entender e exercitar o planejamento como um PROCESSO ORDENADO E
ORDENADOR é imprescindível para se assegurar QUALIDADE E RACIONALIZAÇÀQ cm todas a
etapas de ucsenvolvirncnto das ações operacionais, o que si gnifica trabalhar oricntauo pela ia citada
mentalidade plane jadora, e voltado para maximizar resultados deseiado.

Não se preocupar. a nível institucional, com a cs1ruwraçio de um processo formal de planciamcnto
tende, portanto, a levar a ALMG a ficar vulnerável. em níveis superiores aos rccomcndavcis, as variaveis
externas e Internas. perturbadoras dos i imites adequados dceflcácia.qualidade e racionaiizaç) imprcscindivcis
ao seu papel de gestora de recursos e de patnmõnio públicos.

Outro aspecto a ser ressaltado e que o Planejamento. se sistematizado, provê os niveis dccisorios dc
um suporte coil1avej, cm termos de necessidades tccnicas e de caracterização do ccnario Socio-politico-
econômico, que possibilita a REDUÇÃO DO GRAU DE INSEGURANÇA inerente a uual q ucr Processode tomada de decisão.

Este aspecto de alta relevância é viahiiizadoern razão da concreta possibilidade que essa sistematização
traz de AUMENTO DO NIVEL DE COMPREENSÃO por parte dos responsáveis pelas decisões.
principalmente no se gmento estrate g ico da Instituição. Alem disso. se  corretamente conauzido e exercido
em todos os demais segmentos da estrutura organizacional. o Planejamento leva, naturalmente. ii
CA RACTERIZAÇÃO DE ACONTECIMENTOS INEVITAVEIS RELEVANTES e. portanto, que
precisam ser onicto de tratamento pro-ativo com vistas à administração controlada de suas consequèncias.

À medida que resultados concretos são alcancados. graças à eficácia. q ualidade, racionalidade e aceno
das ações decorrentes do planeiamento. torna-se possível uma atuação voltada para MODIFICAR
TRAJETOPJAS INDESEJADAS de ações operacionais. Tal vanta gem diferencial pode ser. assim. mais
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facilmente considerada viabilizando uma atuação voltada para o AUMENTO DA PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DESEJÁVEIS. mas pouco provaveis de acontecer em uma traictÕria
inercial, usual em ambientes de planejamento iniormal.

Assegurar que esse padrão a laneiamento aconteça na ALMG. constitui responsabilidade de todos
os ocupantes de posição gerencL ia direta proporção da importância e abran gência institucional das
atjvidadcs de suas respectivas are.

À Secretaria de Planciameni Desenvolvimento institucional cabe, prioritariarnente, garantir o
indispensável apoio tccnico espcciai io. a toda a Casa. para que cada um possa assumir essa intransicrivcl
responsabilidade e gerar os resultado. institucionais desejados.

Se definir O QUE PRECISA SER FEITO depende do Planejamento. o CONSEGUIR FAZER vai
dcncndcr. por sua vez. de adequados sistemas U mtormaçav.

Tais sistemas. além de supnr os niveis decisórios da inatcria prima pnncipal para uma adequada análise
de problemas e tomada de dccisao, garante ao processo de planciamcnto o instrumental nccessano ao
controle institucional das ações p ianejadas. Tal controle precisa ser entendido no seu contexto am plo. d
garantia da eficácia desciada. ou seja. d. ACOMPANHAR. AVALIAR. JULGAR E AGIR
CORRETIVAMENTE EM TEMPO HÁBIL.

Partindo cia questão básica da definição de quais informações são necessárias e suficientes. a
estruturação dos sistemas de informação deve passar, a se guir, peia análise cntcnosa da racionalização k
processos. otimização de recursos e. só então. pela decisão de iniormauzar OU flO.

Da mesma lorma que o plane ;amcnto, a gestão dos sistemas de intormação de uma arca constitui
responsabilidade intransferível do gerente dessa arca.

Tambómnesse caso. a Secretariade Ptanc;amcntoc Desenvolvimento institucional exisLeparagarantir
à Instituição adequados sistemas de informação e. atem disso. o surxrlc. cm parceria. necessario a todos
os gerentes para  desenvolvimento, a implantaçao. a im p lementação C o coniroiL dos sistema
computadorizaaos ua ALMG

Contorrne fica claro peio exposto, a atuacão dc.La Secretaria im pacta. d2 iornia sigflhi icativa. t

resultados desc;auos do Sistema institucional cia ALN1C

28



ON SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA. PERFIS
E POSIÇOES ORGANIZACIONAIS

PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Garantira permanente competência daALMG paraempreender sua missão institucional
no que isto depender da gestão es:ra:éico-organtzaciona1 do suporte depianejaniento
e desenvoh'imenio institucional e de sistemas de informação.

ES('0P0 BASIC() DE ATUA(.;()

Responsabilizar-se pelo planciamenlo. organização. condução e controle uc gestao das atividades d
su porte tccnico dc nlanciamcnto e dcscnvolvirncnio in.suwcional e uc sistemas de inlormacão a todas a
arcas e unidades da Secrerana da Assembléia Legislativa, garantindo o cumpnmcnto das diretrizes da
Mesa e da Diretoria-Geral.

• Asse gurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia insutucional da ALNIG.

• Coordenar a implcmcmaçào do planciamcnto institucional e a elaboração dos planos diretores de
desenvolvimento de recursos humanos. de sistemas de inlormação e de modernização administrativa.

Coordenaro processode Plane iamcntoOrganizacional integrado ao Modelo dc Excelência institucional
da ALMG. conduzindo a iiupiantaeao das decisdes a ele tncrcnte.

° Garantira inte gração. cm nível de sistcmas.nrocessose resultados. das equipes das arcas de Planciamcnto
e Coonienação e dc Sistemas e iniormauc.

Responsabilizar-se pelas aiividadcsdc controle dos sistcmasdciniormaçãoimplemCfltadosila Asscmhlei.

• Atuarem parceria com as demais arcas e unidades da Secretaria. asseiurando os resultados ohieiivado:
pelas atividades dc sunortc tccnico (IC p ianciainento e UCSCflVoIvIiflCflt() inSt1tuCR)fl

•
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SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA. PERFIS
E POSIÇOES ORGANIZACIONAIS

SPI.1. GERÊNCIA-GERAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - GPC

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA .GERALDE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO

Garantir, nos níveis organizacional e operacional, a apoio técnico especializado para a
implementação das ações de Planejamento Insnnscíonai. Desenvolvímento de Recursos
Hwnarios e Moderniza çãoAdmirnstratiwj na Secretaria da ALMG, em adequadas condições
de qualidade, prazo e custo.

• ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, execução. controle e
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais de planejamento e modernização da ALMG.

• Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da ALMG na gestão do patrimônio humano da
Secretaria da Assembléia.

• Propor instrumentos e processos de análise e avaliação de desempenho funcional e de desenvolvimento
na Carreira, e coordenar a avaliação dos respectivos resultados para o desenvolvimento da instituição.

• Coordenar a implantação do Banco de Potencial de Gcrenciarnento e estabelecer planos para o
descnvoi vimento.

• Coordenar o processo de avaliação dos resultados institucionais dos programas de Capacitação de
recursos humanos, com apoio da Gerência-Geral de Pessoal e da Escola do Legislativo,

• Propor a implantação de normas, sistemas e métodos de simplificação e racionalização do trabalho.

• Garantir urna intetiração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria que
privilcine o exercício da relação cliente- iomeccdor interno.

• Garantir a Iluccraçãoda sua equipe de trahalhodeionna alinhadacom a Filosoíia institucional da Al-MG
asse Lrurando os recursos humanos. financeiros e materiais indispensaveis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua área de atuação, garantindo que (
resultados deles desejados scarn atinidos com eficiência e eficácia.
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NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DOCUMENTO CONSOUDADO DE CARACTERIZACAO DA ESTRUTURA, PERFIS
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SPI.2. GERÊNCIA-GERAL DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - GIN

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA

Garantir nos níveis organizacional e operacional o apoio técnico especializado para
racionalização de procedimentos administrativos bem como para concepção.
desenvoh'irnenro. implantação e manutenção de sistemas de inormação e utilização dos
recursos de informática. com vísias ao incremento da qualidade e da produtividade.

• ESCOPO BASIC() DA ATUAÇÃO

• Acompanhar e avaliaras alternativas tecnológ icas (hardware e sotEware) disponibilizadas no mercado
de imormática. bem como analisar sua adequação e viabilidade, no atendimento às demandas da ALMG.

° Olcreccr alternativas tecnoló g icas para oatendimento às demandas atuais e potenciais de miormauzação
da ALMG.

° Coordenar a execução das atividades de processamento autornatico de dados.
• Operar os recursos centralizados de informática.
• Instalar/desinstalar equipamentos de informática, bem como g arantir sua manutenção.
• Capacitar operadores de equipamentos e sistemas de iniormalic:i.

Desenvolver e manter sistemas de computador. apoiando sua utilização.
Fornecer a especificação tccnica e operacional dos recursos uc inIormatict
Garantir apoio e acomnanhiamento nos procedimentos ilLitalorioS reicrentes a auuisição OU inanutcnca('
de hardware e sol tware. bem como na clax)racão aos respectivos contratos.
Responsabilizar-se nela proPosição e controle dos contratos de manutenção relativos aos recursos d.
iiiiorniatica.
Promover auditoria dos sistemas de computador em USO na Casa.

• Subsidiar a claodracão de pianos diretores de iniormatka. nianos de sistemas de inlormaçau. CoflVãnios
uc cooperação teci a e (te acesso a bancos de dados e nianos de assimilação. uescnvuivlmcnto e
utilização de Lccn	nas de intormação.
Executar ativida	uc oreanização e métodos e garantir surx)rle tccnico especializado à Secretaria da
ALMG, para de icuo, desenvolvimento. implantação e manutencão de SISLemaS de itiiorrnacão.

• Estabelecer paL	s de lin guagem e metodolo g ia de indcxacão que assegurem compatibilidade e
comparulhamen de sistemas.
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DOCUMENTO CONSOUDADO DE CARACTERIZAÇAO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

4. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (SCI) - SUA
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

A imagem de uma instituição está intimamente ligada a dois fatores básicos:

À qualidade do produto e/ou dos serviços que ela oferece à comunidade.
Às opiniões que esta mesma comunidade expressa a respeito da instituição.

.Aopiniãodas pessoas depende das infonnaçõcs que elas recebem e passam adiante. a partir da posição
que ocupam na instituição e na sociedade.

É necessário, pois, que os serviços prestados por uma instituição tenham a qualidade desejada. Mas
será iva1mcnte ncccssria, a existência de um sistema de comunicação eficiente a partir da própria
instituição, para que as pessoas tenham sempre informações corretas e completas, jamais distorcidas ou
falseadas.

Este sistema de comunicação atua em duas linhas de forma simultânea:
• público interno e.
• público externo.

Em ambas as direções a organização deverá ter lingua gem uniforme e coerente.
Agindo comunicativamente com seus diversos públicos, a partir de um planejamento cstratc g ico e de

torma sistematizada, a or ganização melhor produz. melhor fala, melhor vê. melhor escuta. melhor se
posiciona.

Em oranizaçoes de serviços, especialmente marcadas pela intaneibilidade de seus produtos. o fator
qualidade dos propnos Ser -VIÇOS e do seu sistema de comunicação assume sua forma mais dctcrniinante. E
o caso da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

A maicria prima da Secretaria de Comunicação institucional c a Informação, tratada de forma
integrada. au-avcs de instrumentos de Imprensa. Relações Públicas. Promoção e Publicidade.

Orientam-se as ações de comunicação desenvolvidas nas diversas modalidades por um Planejamento
Estrat g ico de gestão de curto, médio e lon go prazo. iormulado a partir de pesquisas de opinião.

Com isso. São g arantidas as bases do desenvolvimento das atividades que visam ao suprimento e
antecipação das demandas internas e externas de seus públicos preferenciais e que resultarão no desejado
tortalecimenin tia imagem institucional do Poder Legislativo Mineiro.
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SECRETARIA, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇAO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Garantira pei-manentecompeténcia da ALMG para emprendersuamjinstiucjj
no que isto depender da eficaz e eficiente gesiôo es:raiegico .organtacionaI do suporte de
comunica ço inúiucional vohado para a divulgação das atividades do Poder Legislativo,
e para o estabelecimento de canais permanenres de inzerlocuçãa com a sociedade em geral
e o público interno, em particular.

• ESCOPO BASICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se, ouvido o Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional, pelo planejamento.
organização. acompanhamento e avaliação dos resultados institucionais das atividades de Comunicaçao
Social. de acordo com as diretrizes da Mesa e da Diretoria-Geral.

• Propor diretrizes para integração do Poder Legislativo com a sociedade, possibilitando a criação e o
aprimoramento de canais de participação.

• Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento de cidadãos, representantes de entidades e
autoridades que apresentem propostas ou sugestões com vistas à integração mencionada no item anterior.

• Coordenar, orientar e supervisionar, no âmbito do Poder Legislativo, as atividades dc imprensa e relações
públicis.

• Atuar como secretaria-executiva do Comitê Deliberativo de Comunicação institucional.
• Asscuram o alinhamento de sua equipe com a filosofia institucional da ALMG.
• Atuar em pai-cena com a Secretaria de Planejamento c Desenvolvimento Institucional. assceuranio o-

resultados objetivados pelas atividades de supone tcCnico a comunicação iniema.

35
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SCL1. (;ERÉNcIA-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GCS

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico especializado para
a irnpiemenzaço das ações de comuncação social na Secretaria da Assembléia em
adequadas condições de qualidade. pra:o e custo.

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pela execução das atividaucsde comunicação social. de acordo com as bases traçadas
pelo Secretario de Comunicação 1nstituciom.
Garantir o suporte especializado de Comunicação Social na Secretaria da ALMG.

° Garantir interação com os demais ocupantes de posição iercncial numa linha de parceria que privilegie
o exercício (Ia relação cliente-lomecedor iflterfl(.

o Garantira intcn-acãode sua equipe de trabalhodelorma alinflada coma lilosotia institucional da ALMG
asseeurando os recursos humanos. materiais e financeiros indispcnsaveis aos rcsuhaaos dela csperaUo'.

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua arca de atuação. garantindo que os
resultados deles dese j ados sejani atinidos com cIicincia e ciicaci.
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SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇOES ORGANIZACIONAIS

5. SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ISAP - SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

No contexto das atividades de apoio administrativo da ALMG,o conjunto das atribuições vinculadas
à gestão co patrimônio humano da Instituição assume natural e predominante importãncia. ao se
relacionarem com o alvo preferencial das ações organizacionais e operacionais da Secretaria - o servidor.

Decorre daí a presença destacada, no nível estraté g ico-or ganizacional da estrutura, da Secretaria de
Assistência e Administração de Pessoal.

Apesarde sua imprescindibilidade como suporte. esta unidade técnica jamais pode ser responsabilizada
pela gestão dos recursos humanos de qualquer área. a não ser em .

 proprio âmbito de autoridade. O apoio
competente deve, sim. possibilitar, a todo gerente, a tomada de decisões gercnciais adequadas, negociai e
tecnicamente.

Dessa forma, o papel de gestor e responsável final pelo suprimento, manutenção e desenvolvimento
de toda a equipe. enquanto formada por indivíduos e enquanto grupo, pertence, intransferiveirnente, a cada
gerente.

A presença da Secretaria de 
Assis tênciae Administração de Pessoal justifica-se. deforma inquestionável.

na medida cm que. da sua competente atuação como consultora interna e parceira de todas as áreas da Casa.
dependerá. sinificativamcntc, o alcance dos resultados institucionais desejados.

Todos os gerentes da Casa estarão, sem dúvida, muito mais aptos a assumirem seu papel de ecstores
dos recursos humanos componentes de suas respectivas equipes se:

• a assistência aos servidores, em Lermos de benefícios e saúde, seja assegurada:
• a movimentação. o reistro e o controle dos atos de pessoal estejam corretamente tratados e controlados:
• as ações de p lanejamento e coordenação das atividades de higiene e se gurança do trabalho cm nivel

institucional estejam acontecendo sailsiatoriamente:
• as informações iuncionais de caráter geral esteiam disponiveis a todos os servidores:
• o apoio no suprimento. aplicação, manutenção e acompanhamento do desenvolvimento nas carreiras do

patrimônio humano esteja garantido.
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ON SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA. PERFIS
E POSIÇOES ORQANiZACIONAIS

PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Garantira permanentecompeténeja da ALMG para empreendersuamojjucjj
no que isto dependerda gestâoestratégíco-organizacionatdo suporte de administração de
pessoal, de assistência 4 :aide, de higiene e segurança do trabalho.

o ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pela organização, condução e controle da gestão das atividades de suporte tecnico
de administração de pessoal. de assistência à saúde, de higiene e seeurança do trabalho em todas a
unidades da Secretaria da Assembléia Legislativa, garantindo o cumprimento das diretrizes da Mesa da
Assembléia e da Diretoria-Geral.

• Assegurar o alinhamento de sua equipe com a filosofia institucional da ALMG.

• Coordenar a implementação das ações de assistência à saúde, estendida à área médica, odontológica e
psicossocial.

• Coordenar a gestão do suprimento, aplicação e manutenção do patrimônio humano da Secretaria da
Assembléia Legislativa, integrada ao Modelo de Excelência Institucional da Assembléia Legislativa.

• Garantir a1nteraçào,cmnível de sistemas, processos e resultados das equipes das áreas de pessoal, saúdc
e assistência e da Comissão de Higiene e Se gurança do Trabalho.

• Atuarem parceria com as demais Sccretanas. asse gurando OS resultados objetivados pelas atividades dc
suporte tccnico à saúde, assistência e administração de Pessoal.

• Controlar a execução dos convênios. contratos e hene1cios da área de saúde e assistência. de Pessoal
e do programa de higiene e segurança cio trabalho.
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fN SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA PERFIS
E POSIÇÓES ORGANIZACIONAIS

SAPA. GERÊNCIA-GERAL DE PESSOAL - GPE

PAPELINS'rl'rUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE PESSOAL

Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico especializado à
implementação das ações de suprinwnw , aplicação e ,nanwençãodepessoal. em adequadas
condições de qualidade, prazo e custo.

ESCOPO II ASICO DE ATUAÇA()

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indisrcnsavcis ao planciarnento. execução. controle c
desenvolvimento das auvidades de apoio à ?-estão dos recursos humanos da ALMU.

• Fornecer subsídios técnicos ao DireLor-Geral para a implcmcntação da política de pessoal. objetivando
imprimir modernidade na dinâmica de métodos e processos. trabalhando conjuntamente com a Gercocia-
Geral de Planctamento e Coordenação e a Escola do Legislativo.

• Garantir suporte tccnico especializado ao suprimerno, aplicação e manutenção dos recursos humanos da
Secretaria da Assembléia.

• Dar suporte na implemeniação de processos de análise e avaliação de desempenho luncional e de
desenvolvimento na carreira.

• Possibilitar disponibilidade necessária à adequada inlormação e onentacão a Deputados. servidores e
entidades cxtcrna.

Garantir integração em nivel de parceria dc sistemas. processos e resultados. das equipes das arcas de
Administração de Pessoal. de Assistôncia e Saude e Comissão de Higiene e Se gurança no trabalho.

Atuarem parceria com a Secretaria de Planciamento e Descnvoivimcnto institucional e com a Escola do
Le g islativo na conccpçao, revisão e acotn p umamcino das poliucas de pianetamento de recursos
humanos. de nroictus de uescnvoivimcnlo na carreira. uc avaliacao do desempenflo e uc potencial. do
banco de potencial ue gerencianicnto e de piamis (te UCsCnvoivimCrIt() individua.

• Garantir inteeracão com OS demais ocu pantes de posiçao cerencial numa linha uc parceria que privilegie
o exercício da rei	o cliente-iornecedor interno.

• Responsabilizar	cios contratos oc serviços de terceiros cm sua arca de atuação. carantindo resultados
elcicntes e elic.
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SAP.2. (;ERÊNCIA-GERAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA - GSA

• PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA

Garantir, nos níveis organizaeional e operacional, o apoio técnico especializado na
implementação das ações de saúde e assistência em adequadas condições de qualidade.
prazo e custo.

• ESCOPO BASICO DA ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, execução, controle e
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais de saúde e assistência aos parlamentares e servidores da ALMG.

• Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da ALMG para a gestão de seus recursos humanos
no que isto depender de apoio à saúde e assistência de parlamentares e servidores.

• Atuar cm pai-cena com a Comissão de Hi g iene e Se gurança do Trabalho para a garantia da formação e
manutenção de uma cultura prevencionista cm relação aos acidentes e doenças ocupacionais.

• Garantir uma inte gração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria que
privile g ie o exercício de relação cliente/fornecedor interno.

• Garantir a lntecraçãode sua equipe de trabalho de forma alinhada com a filosofia institucional da ALMG,
assegurando os recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizarsc pelos contratos de Serviços de terceiros cm sua arca de atuação. garantindo que os
resultados deles deseiados sejam atingidos com eficiãncia e eficácia.
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ON SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
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DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇOES ORGANIZACIONAIS

SAP.3. COMISSÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

e PAPEL INSTITUCIONAL DA COMISSÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA DO
TRABALHO

Garantir, nos ruveis organ zaconale operacicwial, oapoio técnicoespecializado naimplementação
das ações de higiene e segurança do trabalho em adequadas condições de qualidade, prazo e
custo.

o ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabiliza-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planciamento. execução. controle e
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais de higiene e segurança do trabalho aos parlamentares e servidores da ALMG.

• Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da ALMG para a gestão de seus recursos humanos
no que isto depender de apoio à higiene e scurança do trabalho.

• Atuar cm parceria com a Gerência-Geral de Saúde e Assistência para a g arantia da lormaçao e
manutenção de uma cultura prcvcncionista em relação aos acidentes e doenças ocupaclonais.

• Garantir uma incração com os demais ocupantes de posição gcrcncial numa linha de parceria que
privilcic o exercicio uc relaçao ciicntc/iomcccdor interno

• Garantira integracãodc sua equipe dc trabalho dciorma alinhada coma filosofia institucional da .ALMG.
asse gurando os recursos humanos. materiais e financeiros indispcnsavcis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizar-se pelo,, contratos de servicos de terceiros cm sua arca de atuato. g arafltiflcli) que o
resultados deles oesciauos sciam auneidos com eíicicncia e ciicaci
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DOCUMENTO CONSOUDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
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6. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

• A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (SAF) - SUA
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

A gestão dos recursos financeiros, ao lado da de recursos humanos e materiais, constitui a base de
qualquer organização para a viabilização do suporte especializado, imprescindível à adequada
operacionalização de suas atividades-fim.

Ser gerente em qualquer tipo de organização e em qualquer nível da estrutura significa ser competente
gestor de pessoas, finanças. materiais e equipamentos.maxiinizandoo potencial de sinergia positiva. sempre
incorporando a integração desses recursos.

Se essa preocupação precisa representar pré-requisito essencial de uma posição gerencial. independente
da natureza da atividade em que esteia inserida. na  ALMG assume importância ainda mais decisiva. Isso
porque, corno entidade do serviço público, os recursos financeiros colocados à sua disposição são
originários do contribuinte, cada vez mais consciente do seu direito de cobrar a racional utilização dos
mesmos.

Reduzir custos e administrar com parcimónia os recursos financeiros, cm qualquer nível de atuação,
não pode, portanto, caracterizar comportamento típico apenas dos períodos de crise. Racionalizar onde
possível precisa se constituir em compromisso permanente de todos, uma vez que. pela própria natureza
insuwcional da ALMG. os benefícios advindos dessa prática se reverterão em favor não SÓ dos proprios
servidores mas, pnncipalrncnte, dos contribuintes-acionistas e clientes do Poder Legislativo.

Simultaneamente. é preciso destacar o potencial gerador de receita de uma gestão financeira
eficientemente administrada, em todos os níveis da estrutura, principalmente nos SetTflCfltOs estrate gico e
organizacional.

Oumizar recursos através de administração mais racional das despesas tende, na con tuntura inflacionaria.
a ser. em muitos casos, decisivo para a viabilidade financeira da instituição.

Dentro desse enfoque é que a gestão dos Recursos Financeiros precisa ser entendida e exercida em
todas as Unidades Organizacionais.

À exemplo das demais Secretaria de apoio administrativo. os rcsponsaveis pela S'crctaria e pela
Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade não podem ser cobrados no que e responsabilidade dc cada
Gerente dainsiitu;ào. Precisam se ver, e serem vistos, como garantidores a seus Clientes Internos do apoio
especializado im prescindível a que cada um possa exercer. com eficácia e eficiência, suas intransi crive is
responsabilidades de gestores dos Recursos Financeiros colocados à sua disposição pela ALMO.
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E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

• PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
• FINANCEIRA

Garantir a permanente competência da ALMG para empreender sua missão
insttucàmaI no que isto depender da eficaz e eficiente gestão estratégico-organizacional
da suporte4eadrninistraçôafinancejra, orçamentária e Cofliábil.

• ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelo planejamento, organização. condução e controle de gestão das atividades
referentes à administração financeira e orçamentária.

• Acompanhas a gestão contábil. financeira, orçamentária e patrimonial, incluída a gestão dos fundos de
administração da Assembléia.

• Encaminhar mensalmente à Mesa da Assembléia, para análise e controle, relatório detalhado das despesas
orçamentárias e da administração financeira.

• Propor ações preventivas que visem aprimorar os sistemas de controle e racionalizar as despesas da
Assembléia.

• Assegurar o alinhamento de sua equipe com a filosofia institucional da Assembléia.
• Atuarem parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria, assetrurando os resultados objetivados

pelas atividades de suporte tecnico de administracão financeira. contábil e orçamentária.
• Executar tareias afins.
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SAFA. GERÊNCIA-GERAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - GFC

PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE FINANÇAS E
CONTABILIDADE

Garantir. nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico especializado para
a adniiniszraçãofinuncefra-orçwnentarLa em adequadas condições de qualidade, prazo
e custo.

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

Rcsponsabiiizar-se pelas decisões e ações indispensaveis ao planejamento. execução. controle e
desenvolvimento das atividades de apoio à implcmcntacão das ações institucionais. organizacioflais e
operacionais ue aQmlnistraçào linanceira. orçamentaria e coniábil da ALMG.
Garantir suporte tccnico especializado à Secretaria da ALMG na gestão dos recursos linanCCIrOS e
orçamentários da ALMG.
Acompanhar a gestão contábil. fnanccira, orçamentaria e patrimonial, incluída a gestão dos tundos de
administraçãoda Assembléia.

• Encaminhar mcn.salmentc à Mesada Assembléia, para anãliseecontrole, relatõno detalhado das despesas
orcamentarias e da administração financeira.

• Propor ações preventivas que visem aprimorar os sistemas de controle e racionalizar as des pesas d
Assembléia.

• Garantir iniceracauconi os demais ocu pantes dc posicão .!crCnciai numa linha dc parceria que nrivilcgi,,
o exercicio ua rciacao cliente-iornccedor intern'.

Garantir a intctracaouc sua euuipe de trabalhode iornia aiinhauacoin a Filosoi ia institucional da .AL\IG
asse gurando os recursos flumanos. materiais e i inanceiros iiiuisrnsavciS aos rcsuRaios ucia csperauo..

• kesnoiisahiuzar- OCIoS contratos uc serviços de terceiros cm sua arca dc atuação. arU1itihh) que
resultados deles (lesclados seiam atin g idos com ciiciencia e eiicãcia.
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DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇAO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

7. SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL

• A SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL (SAO) - SUA
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

A exemplo das demais Secretarias de Apoio. a Secretaria Administrativo-Operacional integra-se ao
con;un[o de unidades organizacionais voltadas para a garantia do suporte loístico indispensável a que a
Secretaria da ALMG possa cumprir seu papel institucional.

Neste caso, a atenção concentra-se nos recursos materiais e nos recursos de apoio administrativo geral.
inclusive de orientação e seeurança, que, cm última análise. viabilizamas condições de trabalho, sua
manutenção e preservação, garantindo um ambiente seguro e adequado ao exercício das atividades
profissionais da Casa.

Neste aspecto, é preciso que fique bastante claro que. da compreensão e absoluta disposição de cada
ocupante de posição gerencial para acir e exi g ir AUTO-CONTROLE sistemático nas suas ações
operacionais (e de todos os seus colaboradores), dependem a eficácia e o alinhamento desejados, no tocante
à gestão dos recursos materiais e demais atividades de apoio, orientação e segurança.

Auto-controle sistemático si gnifica, neste caso, ação rotineira coerente com a percepção de que cada
um é responsável por assegurar que os recursos indispensáveis ao bom exercício de suas atividades selam
adquiridos, utilizados, preservados e controlados de forma racional, que elimine  desperdícios e minImizc
ociosidades. A existência da SAO como área de apoio, dando suporte à toda a Casa não pode ser usada como
justificativa, por parte de qualquer gerente, para "evasão de responsabilidade".

A SAO e suas áreas existem para garantir que todo o apoio especializado seja assegurado. mas de
maneira a que o exercício rotineiro seja assumido por cada gerente em sua respectiva área tie atuação.
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• POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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f1 SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO-
OPERACIONAL

Garantir a permanente competência da ALMG para empreender sua missão
institucionaL no que isto depender da eficaz eeficíentgestãoesiratégjcoorganj:acjonaJ
do suporte de recursos materiais e recursos de apoio a.din2niszrativo em gera!, índusive os
dê- - oríenração e segurança.

o ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelo planciamento, organização. condução c controle das atividades de suporte de
supnmento e manutenção dos recursos materiais de apoio administrativo em geral. inclusive os de
orientação e segurança.

• Assegurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia Institucional da Assembléia.
• Garantir a inteirração, cm nível de sistemas, processos e resultados, das equipes das áreas de Material

e Patrimônio. Serviços Gerais e Orientação e Segurança.

• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria. asserurando os resultados objetivados
pela atividade de suporte técnico à gestão dos recursos matenais de apoio logístico-administrativo em
geral. inclusive de orientação e segurança.

•
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ON SECRETARIADA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DOCUMENTO CONSOLiDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇOES ORGANIZACIONAIS

SA0.1. GERÊNCIA-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - GMP

PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO

Garantir, nos níveis organizacional e operacionaL o apoio técnico especializado para
a unplementação das ações de suprimenzo de materiais e controle patrimonial. em
adequadas condições de qualidade. prazo e cuslo.

• ESCOPO BASIC() DE ATUAÇA()

• Responsabilizar-se pelas dccisõcs e ações indispensáveis ao pianelameflio. execução. COflIJOIC e
desenvolvimento das atividades de apoio às ações institucionais organizacionais e operacionais de
supnmcnto de materiais e controle patrimonial da Assembléia.

• Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da Assembléia para a adequada gestão dos recursos
materiais, bem como para controle patrimonial.

• Garantir a intcraçãocom osdernais ocupantesde posiçãogcrencial numa linhadc parccnaquc privilegie
o exercício da relação cliente-fornecedor interno.

• Garantira integraçãoda suacquipcdc trabalhode forma alinhadacorn afilosofiainstitucional da ALMG.
assegurando os recursos humanos. financeiros e materiais indispensáveis aos resultados dela esperados.

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros cm sua arca de atuação. g arantindo que os

resultados deles desejados se iam atingidos com eiciãncia e elCicia.
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fN SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA. PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

SAO.2. GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS - GSG

• PAPEI. INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

a-nt ir. nos níveis organizacional e operationaI, o apoio técnico especializado para
a 3mplementação das ações lo de comwucaçôes transportes
nianutença de instalações e serviços gráfkosna Secretaria daAssemb1éla,ern adequadas
condições de qualidade. prazo e custo.

• ESCOPO BASICO DA ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensaveis ao planejamento. cxecuçao, coniroie e
desenvolvimento das atividades de apoio logístico-administrativo de comunicações. transportes.
manutenção de instalações e serviços gráficos necessários à implementação das ações institucionais.
organizacionais e operacionais da ALMG.

• Garantir suporte de apoio logístico-administrativo de comunicações. transpones, manutenção de
instalações e serviços gráficos à Secretaria da ALMG.

• Garantir a Intetração cornos demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria que privilegie
o exercício da relação cliente-fornecedor interno.

• Garantira integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a Filosofia Institucional da ALMG,
assegurando os Recursos Humanos. Materiais e Financeiros indispensaveis aos resultados dela esnerados.

• Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua arca de atuação, garantindo que os
resultados deles desciados sejam atingidos com eficiência e eficcia.
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SA03. GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA - GOS

PAPEL INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E
SEGURANÇA

Garantir, nos níveisorganizacional e óperacionaLo apoio técnicoespedalizado para
a impleneruação das ações de orientação e segurança na Secretaria da ALMG em
adequadas condições de qualidade, prazo e custo.

• ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

e Responsabilizar-se pelas decisões e ações inclispensavcis ao planejamento. execução. controle e
desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais. organizacionais e
operacionais de orientação e segurança da Assembléia.

• informar, orientar e encaminhar pessoas no âmbito da ALMG. prestando serviços de qualidade na
percepção dos clientes.

• identificar problemas potenciais quanto à preservação da integridade das pessoas e do patrimônio.
implemeniando ações preventivas à não-ocorrência do problema.

• Garantir. em parceria com as equipes das GSG. GMP e GCS o suporte e o assessoramento necessários
a que cada servidor possa assumir sua responsabilidade na preservação do parnmõnio da Al-MG.

• implementar ações de caráter policial, no âmbito da ALMG. nos casos necessários, por delegação
expressa do Sr. Presidente. do Corre gedor ou do Diretor-Geral.

lmnlemeniar ações de cunho emergencial. nos casos de risco,, iminentes, nos quais se laca necessária a
proteção imediata e inadiavel da inte gridade das pessoas.

Garantir a interação da equi pe de trabalho de lorma alinhada com a filosotia administrativa. de lorma
a contribuir para uma imagem institucional positiva da ALMG.

e Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua arca de atuação. garantindo q ue o
resultados deles desejados sejam atin g idos com eficiência e ciiczicia.
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E POSIÇÕES ORQANIZACIONAIs

8. SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESPECIAIS

• A SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS (SAE) - SUA IMPORTÂNCIA NO
CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG

Uma perspectiva já sedimentada na teoria organizacional é a que vê as empresas e instituições como
sistemas abertos. Ou seja, nenhuma organização é uma ilha. Todas possuem seu ambiente, composto por
clientes: competidores: fornecedores; prestadores de serviço; instituições governamentais que as regulam,
em nível local, nacional e às vezes internacional: novas tecnologias e o complexo meio político e social das
comunidades em que vivem.

Esta linha de raciocínio também é recomendada para enfocar a ALMG enquanto instituição. Vejamos:
os cidadãos, as entidades e seementos sociais que o representam, o governador mineiro e sua eqwpe de
governo, os membros do Poder Judiciário, os membros dos governos municipais mineiros, os partidos
políticos e a Administração Federal compõem o ambiente da Assembléia.

É crucial, estratégico, para as organizações tentar estabilizar e "controlar" as influências ambientais.
isto é, tentar lidar com as mudanças do ambiente, estabelecendo regras e cnando setores que tornem possível
tratar o ambiente em bases previsíveis.

Para a ALMG.como instituição legiferante. fiscalizadora e representativa, o acompanhamento dos atos
e o conhecimento das demandas e expectativas dos agentes ou dimensões que compõem seu ambiente
também é urna necessidade estratégica. É considerando sua inserção em um ambiente complexo e mutável
que o Legislativo deve buscar os parâmetros para a tomada de decisão, não só para atender aos reclamos
imediatos de seus vários interlocutores e, sobretudo, de seu destinatário primeiro - a sociedade -. mas
também para, conhecendo as tendências existentes, propor ações novas, antecipadas, que, inclusive.
modificarão o próprio ambiente.

O papel da SAE é de assessorar a Diretoria-Geral, através do fornecimento de informação. de
elaboração de estudos e realização de pesquisas para subsidiar o processo decisório. de modo que a ALMG
seja capaz de captar as tendências, demandas e expectativas ambientais. especialmente dos órgãos que
integram a .Administração Pública, e oferecer respostas inovadoras aos desafios apresentados, propor novas
políticas e influir no ambiente.
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ON S ECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO CONSOUDADO DE CARACTERIZAÇAO DA ESTRUTURA, PERFIS
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS

• PAPEL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS

Garantir a permanentetompetência da ALMG.. para : mpreender.a missão
uistitucional noque isto depender do suporte técnico especializadoàDjrewrjaGeraj
cá estrutura da Secretaria da Assembléia para einbasamenio das decisões voltadas a
soluções inovadoras de caráter administrativo, nos níveis -estratégico e organizacional,

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Assessoras o Diretor-Geral e prestar-lhe apoio técnico fornecendo subsídios para decisões administrativas.
• Propor políticas e diretrizes de caráter institucional e estraté gico cm especial quanto a remuneração dos

servidores.

• Desenvolver. em colaboração com aSPI. estudos e projetos que subsidiem o Diretor-Geral na formulação
de propostas de inovação administrativa.

• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretariada Assembléia, assegurando os resultados
objetivados pelas atividades de suporte técnico para formulação de propostas de inovação admimstrauva.

• Assegurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia institucional da ALMG.
• AsscssorarDire[oriaGcraj no preparo de matéria a ser encaminhada às Reuniões da Mesa da

Assembléia.

• Dar suporte à Diretoria-Geral no acompanhamento da concepção e revisão das políticas de remuneração
e nos estudos e proetos conseqüentes.
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9. PROCURADOR-GERAL

A PROCURADORIA-GERAL (PGA) - SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO
INSTITUCIONAL DA ALMG

O Estado exerce basicamente três funções: a função administrativa (executiva), a função judicial e a
função legislativa.

Cada função é exercida por um de seus Poderes. denominados Executivo. Judiciário e Legislativo,
que possuem independência. prerroauvas, direitos, obrigações e atribuições privativas, estabelecidas pelas
Constituições Federal e Estadual.

O Estado de Direito ou Estado Constitucionalista é aquele em que os governantes e os governados
estão sujeitos à Constituição e à legislação infra-constitucional.

A todo direito e/ou prerrogativa concedida aos Poderes Estatais deve existir ação correspondente para
sua defesa.

O Controle jurídico preventivo dos atos de cada Poder e a necessidade de defender estes mesmos atos
diante de outro Poder (Poder Judiciário) torna necessária a existência de Órgão jurídico para exercer estas
atribuições. Desse modo, a Assembléia Legislativa, para exercer o Poder Legislativo com independência e
juridicidade. não pode prescindir da sua Procuradoria-Geral.
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PAPEL INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL

Garantir o permanen suporte jurídico à ÀLMG para desempenho de sua missão
institucional no que Is ependerda eficaz e eficíenw gestão esiratégico-orgaruzacionai
de consultorÉajurídicQ	presenxação judicial e extra-judicial era adequadas condições
de qualidade, prazo e c	.

• ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

Orientar a ALMG no sentido de pautar a sua atuação pelo princípio da legalidade.

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planciamenio. execução. Controle C

desenvolvimento das atividades de apoio à im plementação das ações institucionais. Or ganizaCR)nais e
operacionais de consultoria jurídica da ALMG.

Representar a Assembléia cm juízo ou fora dele.
° Representar o Estado no processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por

sua administração.

• Exercicio da representação judicial e extraiudicial nas ações cm andamento.

• Elaborar as minutas de editais de licitação, contratos e manter o controle iuridico-iormai dos mesmos.

• Emitir pareceres em consultas formuladas pelos orgãos consulcntcs da Casa.

• Prestar assessoria direta à Mesa. Presidência. Diretoria-Geral e Secretaria-Geral da Mesa.

• Assessorar e realizar trabalho preventivo em questões de natureza jurídica.

• Atuar em parceria com as demais unidades administrativas, visando a orientação quanto a regularidade
iuridica dos pr(xcdlmeflLos e atos administraiivo.

Garantir a imeeracaode sua equipe de trabalhode turma alinhada coma filosoi *ia institucional da ALNIG
assecurando os recursos tumanos. materiais e õnanceiros indispcnsaveis aos resultados dela cspCrado.

Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua arca de aivaçio. íarantindo que (
resultados deles desciados seiam aunidos com cõctóncia e eficácia.
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10. ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELE

• A ESCOLA DO LEGISLATIVO - SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO
INSTITUCIONAL DA ALMG

A Resolução nQ 5.086/90 condiciona o crescimento na carreira à avaliação do desempenho e à
capacitação e aperfeiçoamento profissional do servidor. Para conseguir este objetivo. iastituiu, no seu au.
27, o "Programa Permanente de Treinamento, de Desenvolvimento e de Avaliação".

A experiência demonstrou que a gestão da carreira exigia muito do setor de pessoal. tomando
aconselhável a instituição de um órgão destinado. especificamente, a cuidar dacapacitaçãoe do aperfeiçoamento
profissional. alem de outros objetivos, isso explica a criação da Escola do Le g islativo, o que ocorreu por
meio da Resolução n9 5.116. de 10/07/92.

Nos termos da Deliberação da Mesa n 831/93. a Escola do Le gislativo tem por objetivos:
"1 - Oferecer suporte conceitual de natureza técnico-adminjst.raúva, legislativa, doutrinaria e política

às atividades do Poder Legislativo:

II - profissionalizar os servidores da Assembléia Legislativa, associando a teoria à prática:

m - constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração de projetos e demais
proposições le gislativas, bem como o processo legislativo e os controles interno e externo:

IV - olercccr ao parlamentar e ao servidor a oportunidade de melhor se identificarem com a missão
do Poder Lezislativo"

A Deliberação da Mesa n"984/93, por sua vez, determina que a Escola participe "no olanciamento de
recursos humanos, no processo de seleção gerencial e na implantação do Banco de Potencial de
(icrenclamento" cahendolhc, ainda, executar ações de capacitaçào de pessoal. especialmente para tios dc
dcscnvolvirncnl () na Carreira.

A recente reestruturação administrativa da Secretaria da Assembléia rciorçou o papel da Escola na
capacitação dos servidores, que inclui a lormação. o treinamento e o desenvolvimento.

À fomaçã() tem obietivos mais amplos e mediatos, e. nonnalmentc. ocorre no sisicnia re g ular de
ensino. A Escola do Legislativo somente entrana nesta arca em carater supletivo.

O trcinarnento. apesar de existirem opiniões diver gentes, é conceituado, pela maioria. corno o preparo
da pcss(1: lorniada) para o cargo e para as funções que vai exercer. O treinamento envolve transmissão
de COnheCimentOs, atitudes e habilidades ocupacionais ou motora-s que atendam às exi gências e pré-
requisitos específicos de cada or ganização. Em flOsSo caso, pode ser dado pelo própno or gão de trabalho.
pela Escola de, Legislativo ou por firma externa es pecializada. No primeiro caso, é de responsabilidade do
chefe imediato (ou de linha), com assistência do orgão de pessoal (staff).

O desenvolvimento é uma capacitação específica para crescimento honzontal ou vertical do servidor.
mediante aproveitamento de suas potencialidades. em pontos de interesse da Instituição. À visão antiga de
desenvolvimento era muito centrada no indivíduo e perdia a percepção "macro". sislêmica. Hoje, procura-
se cnxcrga-iano contexto planetado, que exige um patrimônio numano
à altura. À êrUasc. então, é posta no sistema total da oranização, visando melhorar a sua eficácia. Os
conhecimentos e metodos das ciências do comportamento serviram de suporte ao desenvoivimcnio recente.
nessa arca, que se preocupa com a cultura e a mudança or ganizacionais. com a interação Instituição x
ambiente e indivíduo x or ganização. Procura-se desenvolver o relacionamento entre e dentro de grupos. a
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confiança e a crença reciprocas. a interdependência e a responsabilidade compartilhadas, a descentralização.
a negociação e a solução de problemas.

É bom lembrai que o processo de capacitação envolve vários aspectos. sendo três os principais: o
técnico (como fazer), o cultural (onde fazer) e o comportainental (com quem fazer).

É evidente que o referido processo supõe várias etapas:
a) definição de políticas. diretrizes e bases.
A Escola, tendo em vista a Deliberação da Mesa 984/93. participa dessa definição, que é de

responsabilidade dos setores correspondentes aos níveis estratégico, institucional e organizacional:

b) diagnóstico (pesquisa das necessidades de treinamento e de desenvolvimento, gerenciais e não-
gerenciais):

c) identificação dos programas de treinamento/desenvolvimcnto que respondam às necessidades
detectadas:

d) execução dos programas:
e avaliação dos resultados, com as medidas conseqi.ientcs de correção ou aperfeiçoamento.

Na Secretaria da Assembléia, cabe à Gerência-Geral de Planejamento e Coordenação efetuar o
diagnóstico. A Escola responsabiliza-se pelas etapas c cm participação), d e e, estas quando o programa
for atribuição sua.
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PAPEL INSTITUCIONAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Garantir a permanente competência da ALMG para empreender sua missão
institucional no que isto depender da capacitação dos servidores de sua Secretaria e do
suporte conceitual técnico e doutrinário às atividades do Poder Legislativo.

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO

• Responsabilizar-se pelo planciamento. or g anização. condução e controle de gestão das atividades de
sunortc à profissionalização do servidor da ALMG, otcreccndo base conceitual de natureza tCfliCO-
administrativa. doutrinana e política às atividades do Poder Legislativo.

• Olerecer conhecimentos e iniormaçõcs desejáveis ao Deputado para o desempenho de seu mandato.

• Asscurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia institucional da ALMG.

• Garantir a inteeração, em nível de sistemas. processos e resultados com as equipes das arcas de
Planejamento e Desenvolvimento institucional e Administração de Pessoal.

• Atuar em parceria comas demais arcas c unidades daSecretariada Assembléia. assegurando os resultado',
objetivados pelas atividades de suporte técnico à capacitação (lo servidor do Lcgislativo.

• Garantira integração de sua equipe de trabalho de forma coerente coma Filosofia institucional da ALMG.
asscLurando os recursos tumanos. materiais e financeiros indis pensáveis aos resultauos dela csperado.
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PAPEL INSTITUCIONAL DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO coiut

Garantir, nos níveis organizacional e operacional. o apoio técnico especializado para
R implementação das ações de permanente: atualização das bases conceituais e
culturais do servidores da Casa e seu alinhamento com as diretrizes básicas para a
gestão administrativa.

PAPEL INSTITUCIONAL DA COORDENAÇÃO DE NÚCLEOS
ESPECÍFICOS

Garantir, nos níveis organizacional e operacional, o apoio técnico especializado para
a implementação das ações de capacitação específica dos servidores, necessárias ao
desempenho eficaz das atribuições de cada área.

• PAPEL INSTITUCIONAL DA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS
ESPECIAIS

Garantir, nos niveis organizacional e operacional, o apoio técnico especializado para
a implementação de ações informativas complementares de natureza conceitual e
temática relativas ao Poder Le2islatjyo.
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HISTÓRIA DO PODER LEGISLATIVO EM MINAS GERAIS

Floriano de Lima Nascimento

1. Origem remota
As Juntas da Capitania das Minas Gerais foram talvez a mais antiga forma de representação, superior

à estritamente municipal, existente nas Americas. Eram Órgãos periódicos e ocasionais, verdadeiros

parlamentos do povo da Capitania, instituídos para debater o imposto do Quinto. Ecu de Carvalho. citado
pelo mstonador João Camilio de Oliveira Torres. assegura:" Em Minas, a primeira Junta T0i de 10 de

novembro de 1710. a(nando-sc presentes os prelados eclesiást i cos. vtL'árzosda vara dos distritos do Rio

das Velhas. Caezé. Sabará. Ouro Preto. Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Súperintendente do Rio
das Mortes. os capitães e os sar'entos-mores deles, procuradores da fazenda real e quatro pessoas de cada

um aos mesmos distritos eleitos pelos seus moradores'

Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, porem. no estudo "Minas e Quintos do Ouro", afirma que.

cm 1 7f7/1710. jáAntôniode AlbuquerqucconvOc ara uma das Juntas. De 1710a 1735. houve aproximadamente

0 desses orgãos em Minas. auase um parlamento permanenlc " . Em 1750. elas desapareceram.

Para melhor compreender o contexto sócio-polít ico em que sur giram as iuntas. e preciso ter em mente

que, desde aiormaçãodoGoverflo-GCral.em 1547. comTomó de Souza.o Brasil fora dividido cmcapitaflias
hereditárias. distribuídas a donatários. o primeiro dos quais foi Manim Afonso de Souza. em São Paulo.
Dotadas de relativa autonomia. sob a orientação dos donatários, proprietários individuais. são substituídas

pelas capitanias ré gias, que. mesmo dominadas pela presença avassaladora do Vice-Rei. acabam

transiorrnando-se cm governo local.
Provincia mais povoada da Colônia. possuidora do maior numero de municípios, cm razão da corrida

do ouro. Minas cnseiou o sur g imento dos primeiros sinais de uma consciência social. que se expressava no
dcscio de participacão do povo nos destinos da comunidade. E. pode-se dizer. o primeiro germen da idéia

de Estado Nacional. uuc amadureceria plenamente durante a inconfidência Mineira. cm iuis do sccuk
XVIII. Minas não c. assim. apenas o berço da independência, mas, tambem. da atividade representativa.

O Governo-Geral foi praticamente substituído pelo Vice-Reinado, passando as ca pitanias hcreditária

a scrr' nsemadas mios Gvcrnadorcs das Caotianias. que eram subdivisões icrnlOnais dc caraterpolitico

e administrativo. Sono brasil-Reino passarão a ser úcnominadas	vinç..45 governadas pelos Governadore-

Gerais.	 -
E importante iembrw que nelas estavam presentes membros cia vida ecicsiastica: representavam uma

elite culta de quatro pes as para cada distrito, eleitas diretamente pelo povo.

Afonso Annos d Mello Franco sublinha que a convivência com o terror colonial influenciou

prolundarnente a tcmt ra política do mineiro, cu j o relacionamento com as autoridades absolutistas de

ponugal era marcado. UC um lado, mia diplomacia. pela tcmperanca.e.de outro.pcIa persistõflciaflcceSSarit

i ornenção uas concessões mínimas indis pensavcis à sonrevivéncia nas comunidaücs. E o inicio de uma

rariue escola uc iormacã() cie líderes.:

2. Instituicões políticas da Provincia

Do Con gresso de Viena. reuniao cm 1 815. resulta  decisão cie se lazer do Brasil um reino independente.
para evitar a ingerência amencana na formação brasileira. Os arquivos do itamarati conservam relatórios
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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 expansão exagerada daquele país em relação às
Províncias, estadistas reunidos no Congresso de Viena procuraram antecipar uma solução.

A necessidade de dar-se autonomia às Províncias passa a ser premente, quase irresistível. A idéia.
porém. amadurece va garosamente. O projeto de Consumição 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 documentos fundamentais da época, começam asëfëiàbeÍecidas as bases da autonomia
política recional.

A Constituição, no seu art. 71. reconheceu e garantiu o direito de intervir rodo o cidadão nos negócios
de sua Provincia. que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares. Dispunha a mesma Carta
que as Câmaras dos Distritos e os Conselhos - com o título de Conselho-Geral da Província - assegurariam
o exeiode tal djrcjïô.

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

Compunha-se o Conselho de 21 membros, nas Províncias mais populosas - era o caso de Minas Gerais
- e, nas outras, de 13. Era eleito na mesma ocasião edo mesmo modo por que se elegiam os representantes
da Naçflo— pelo tempo de cada legislatura. Probidade, decente subsistência e idade mínima de 25 anos eram
condições exigidas dos candidatos a conselheiros.

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

Discutir e deliberar "sobre os neeócjo.v mais interessantes das suas Provincias.forrnando projetos
peculiares e acomodados as suas localidades e ureénc,as" constituíam o primordial escopo da instituição.
Vedado era propor e deliberar sobre projetos concementes aos interesses gerais da Nação. aiustcs 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 Provuicia. Os
trabalhos eram realizados de acordo com as normas do Rcnmento Interno, editado pela Assembléia-Geral.

As nomeações dos membros dos Conselhos-Gerais das Provincias, assim como as dos Deputados e
Senadores para a Assembléia-Geral. faziam-se por eleição indireta, elegendo os cidadãos ativos, em
assembleias paroquiais, aos eleitores das Províncias. Tinham voto nessas eleições primárias cidadãos
brasileiros no gozo de seus direitos políticos e os estrangeiros naturalizados, excluídos, entre outros. 'os
criados ae servir" e os reiigiosos.

Os Conselhos-Gerais das Províncias antecedem. assim. as futuras Assembléias.
funcionar o Conselho-Geral da Província de Minas. Em 1825. realizam-se as eleições, que coincidem com
as do Leg islativo geral. Limitados eram os poderes do Conselho-Geral da Província. porqucnão se
trabalhava au-aves de leis. e sim por meio de resoluções. de sugestões. de projetos voltados para necessidades
pccuiiares da Província. Assuntos nacionais não taziam parte da pauta: só se tratava dos relativos iigócios
parucuarcs e locais.

Diz Afonso Annos: "O Conselho-Geral da Província transformou-se em uma ortani:a cão da maior
importtincia. Basta d::er o nome da Província de Minas para se lembrar de Bernardo Vasconce/los, uni
dos maiores homens públicos da História mineira. Depois da Jnãependéncia. tói membro do Conselho-
Gera/da Província. COO lambem ofoi o Padre Manoel Rodri tues da Cosia. e Qressos da Inconfldéncia".
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3.	A Assembléia Legislativa na Provincia

Em 12/8/1834. a Regôncia Permanente promulgou oato- adicional que alterou a cana dc 25/311824.

De acordo com o Ato, no seu art. 1. o direito obieto do art. 71 da Constituição Política 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 Ieislador: "A autoridade da Assembléia Leislaiiva

da Provincia em que estiver a Corre não compreenderá a mesma Corte nem o seu município".

Aqui se pode identificar o momento de criação das Assembléias Legislativas. A instalacão solene do

Poder. cm Minas, ocorreria em 31 de janeiro do ano seguinte. imprecisos emõora. os traços são OS mesmos

que. decorridos mais de 15() anos. configuram. neste conturOado remate do seculo XX. a inconiundivel

isionomia dos Le g islativos Estaduais.	-
canitanías ia estavam tran.slomiadas cm Provincias. sobQuando o Brasil se tornou independente, as 

o comando de Governadores-Gerais. A figura de Tiradentes. símbolo de humanidade e sacrifício. é iruto
desse contexto. Como observou Alonso Annos. "ele não esperava a 'iória. pois njorreu como 1W?

condenado. rnni(, um despetado da Historia. Morreu sem saber quem ele era. mas nos. ninCirO.Ç e

brasileiros, sabemos que ele rei o ponto de encontro das auas correntes do Brasil: uma que aeseia va a

liberdade e a outra aue iria conauusiá-la".
Na história constitucional do Brasil. a autonomia das Provincias é uma necessidade constante. No

projeto de Constituição que foi submetido à Assembléia Constituinte. O 11TipCflOoi dissolvido em 11111/

1$23. na chamada Noite da A gonia, quando o imperador colocou canhões às portas da Assembleia-Geral.

Um episódio pitoresco, narrado por Afonso Arinos. e que o grande líder e Relator da Constituinte. Antonio

Carlos de Andrade. ao retirar-se. conduzido por soldados. cumprimentou os canhões e disse: 'Respeito S141

ma,esiade. o Imperador"

Dissolvida a Assembléia e elaborada a Constituição do imperio de 25/3/1824. surge um dos

documentos fundamentais da e poca. Os Conselhos-Gerais das Provincias. instituidos em 1 $24. anicccUcrTl
as luturas Assembleias. Neles se ciestacam norncscomoo dc Bernardo v asconceilos. um  cos maiores VUILOS

da historia mineira. o de Padre Manoel Roungucs e o do Barão de Pombal.

O momento marca a ascensão ca mentalidade liberaL, a mesma Que nromovcu a indcncndôneia

comecou a partici p ar diretamente dos acontecimentos.

Acriacão	Àssernhiéia Provincial i-c etetivamcntc cm 1"!1'IS». sucedendo ao Conselho-GrCra1

da Prn inc ii Inst tlau t k L.flL ti cii Cfl - 1 ,( ) iflidC O 1 cl mor IL LO dOLiOtdidl(MUl	c irco dc uoi

mineiros. Bernardo dc ',v- asconcci los, e o Visconde de Ahact.

Foi tumuiivada a aflrovac 'uo ato. A Câmara no aceitou ncnnuiTl cerceamento e entre gou-Se a sua

claoração. autorizada por ic cnor que dava à futura .sscmhlõia nodcrcs para mudar a ConstituiCão
O ccntrode cnaçãodanova in uicãoera aCãmara. uma AsSCmhl e l a rnO'el.ditcrente doScnaüo. vital 1c10

constituído por nomeação.

Assim, através de ai	iciona1. foram criadas as Assembleias Le gislativas cm substituição aos

Conselhos das Provincia	.)mo prova de respeito a autonomia poliuca da Provincia. instituiu-Se o

mn.strumcntosem o aualnã	iste autonomia ai guma. o Poder Legislativo. Em Minas. destacaram-se nomes

como os dc TeÓfilo Utoni..	Fciiciano Pinto Cunha. Barão de Cocais. Padre Jose Antônio Maiirn e outro..

Lceisia a rovincirnmnCira. iuntamcntc coma s dc PernamnucO. da Bahia. do Rio do

Janeiro e dS?auio. comi ,inha-se. nos idos de l33. de t rncrnnros. s do Para. do Maranhão. do Ceart.

da Paraíba. de Aia goas e do Rio Grande do Sul são inteerauas nor .S. e as cernais. or 20 mernorO.

Facultava-se ao Poacr Leg islativo Geral decretar a organizacão de urna segunda Cãmara LcgstaUL.

para qualcuer Provincia. a pedido cia sua Assembleia. pooenuo aquela Camara ter maior curacão QUC
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SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

primeira. A forma de eleição era idêntica à dos Deputados à Assembléia-Geral Legislativa e com os 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 membros 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 Provincia.
Aompetência da Assembléia Legislativa de Minas abrangia a propositura, a discussão e a deliberação de
projetos, consoante os ans. 81 e 88 da Constituição. À Assembléia competia legislar sobre: divisões civil.
judiciária e eclesiástica da respectiva Província e mesmo a mudança da sua Capital para o lugar inai:
conveniente: instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo as iaculdadcs
de medicina, os cursos jurídicos, academias existentes à época.c " outros quaisquer esianeiecimenws de
instrução por lei cera!". os casos e a torma porque pode ter lugar a desapropriação por utilidade municipal
OU provincial, política e economia municipal. antecedendo propostas das Câmaras: íixacão das ucsncsas
municipais e provinciais e os impostos para elas necessários. contanto que estes não prejudicassem as
imposições gerais do Estado: repartição da contribuição direta pelos municípios da Província Qaiiscalização
do emprego das rendas públicas provinciais e municipais e das contas de sua receita e despesa: cnacão
supressão dos empregos municipais e provinciais e estabelecimento dos seus ordenados: obras puhiica.
estradas e navegação do interior das províncias que não pertencessem à Administração-Geral do Estado:
construção de casas de prisão, trabalho, correção e regime delas: casas de socorros públicos, conventos e
quaisquer associações políticas ou religiosas, e os casos e a forma por que poderiam os Presidentes dis
Províncias nomear, suspender e até mesmo demitir os empregados provinciais.

Competia ainda à Assembléia Le gislativa Provincial de Minas organizar o regimento irnciç sobre as
seguintes bases: nenhum projeto de lei ou de resolução poderia entrar em discussão sem que tivesse sido
incluído em ordem do dia pelo menos 24 horas antes: cada projeto de lei ou de resolução passaria. pelo
menos, por três discussões: de urna a outra discussão não poderia haver intervalo inferior a 24 horas.

Incumbia-lhe também: fixar, sob informação do Presidente da Província. a torça policial respectiva:
autorizar as Câmaras Municipais e o Governo Provincial a contrair empréstimos com que ocorressem assuas
respectivas despesas: re gular a administração dos bens provinciais: promover. cumulativamente com a
Assembléia e o Governo-Gera!, a or g anização da estatística da Provincia. a catequese e a civilização dos
indí genas e o estabelecimento de colônias: decidir, quando tivesse sido pronunciado o Presiuente da
Provincia. ou quem suas vezes lizesse. seo processo deveria continuare se o Presidente da Provincia deveria
ou não ser suspenso do exercício de suas funções. nos CSOS cm que pelas leis tivesse lugar a susnensão:
decretar a suspensão e ainda mesmo a demissão do matstrado contra o qual houvesse aucixa de
responsabilidade. scndõcle ouvido c dando-se -lhe lugar à defesa: exercer. cumulativamente com oGoverno-
Geral. nos casos e pela torma marcada no § 35 do ar. 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
AsscmhLia e ao Governo-Geral contra as leis provinciais que ofendessem os seus direitos.

Os membros da Assembléia Legislativa Provincial de Minas eram invioláveis pelas opiniões emitidas
noexerciciode suas iunções. Venciam diaríamcnie. durante o tempo das sessões ordinarias ccxiraordinánas
e das prorrogações. um subsídio pecuniario. estipulado pela Assembleia Provincial na primeira sessão da
legislatura antecedente. Residindo lora do lugar da reunião, recebiam indenização anual para as despesas
de ida e volta, estipulada pelo mesmo modo e proporcional à extensão da viagem.

Franco Montoro assinala que '.re aicum texto na história do im pério pode redimir momentos de
fraque:a. temor. i'norancza (4US classes citr:ç'enres e o Aio Adicional . Um texto ae rerorma túcida.
tão conciso e adequado as circunstáncias reais, que permanece como um rrzunro esplêndido da liberdade
na historia oraszie:ra".

Os le g isladores de Minas demonstraram grande sensibilidade por temas como a proteção das riquezas
minerais, tendo surgido aqui propostas visando à criação da Academia de Mineralogia e Agricultura e de
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cursos de estudos mineralógicos, que desabrocharam na Escola de Minas de Ouro Preto. em 1876: a

proteção da agricultura e cia indústria e a ativação dos transportes: para defender o Estado da proliferação

de empresas inglesas dedicadas a exploração aurutcra. o Presidente da Província. Soares Ancirea propoc.
em 1843, a firmação de empresas nacionais semelhantes às estrangeiras. É apresentado um grande programa
de construção de estradas. em quantidade fleCeSSâria para facilitar a comunicação entre acapital da Provincia

e suas cidades e vilas.
Inspirada pela democracia. a criaçãodas Assembléias Legislativas inicia-se dentro das lutas pela criaçãoque

de um reg ime representativo. Foi o reconhecimento de que se atingira aquela fase de maturidade em 
um país tem aptidão para governar-se a si mesmo. sem tutela de governo central. Ali estava, sem sombra
de dúvida. uma das maiores conquistas da vida brasileira. Embora os desafios levantados em
descentralização e otederaliSmo— ainda esteiam presentes na realidade nacional. a importiflCia dessa aragem
liberal reside no desiderato de assecurar a liberdade de iniciativa dos cidadãos com representação e com

governo próprio.
A preocupação de adaptaras reivindicações e as teses à realidade concreta e dc buscar soluções eletivas.

indo além das idéias que se limitam ao campo dos pnnclplOS. está presente na atuação de Bernardo

Vasconceilos no parlamento nacional.
O Manifesto de 1 842 significou. entre outras coisas. uma tomada de posição contra a pressão de

interesses estrangeiros. Por isso mesmo, ele se preocupa com a proteção da indústria nacional, defendendo
a ruptura de tratados que existiam desde a época da Independência. Já para os mineiros daquele tempo era
inaceitável que o Pais vivesse subordinado a interesses estrangeiros, numa situação cm que crupos externos
pudessem ter aqui uma influência incompativel com o estagio da nossa civilização e da nossa política

Numa das reuniões do Conselho-Geral da Província, precursor da Assembléia. todos OS membros

compareceram trajados com roupas e chapéus de tecidos fabricados no País. para simbolizar o anseio da

independência de 1 atores externos.
A concentração cc recursos nas mãos do poder central constituía verdadeiro obstaculo ao estorço dc

concretizar os proieto s nascidos na Assembléia. mas iSSO não impediu a grande contrihuiçao dos

rep
resentantes poli ticos aocescnvoivimefltodo País. Surgiram ideias e proictos afinados com as reivindicaçõCs

sociais. As atividades jegisiativas realizavam-Se com as portas abcnas.cOm amp la participacão dopovo. A

transiormaçõeS sociais contaramcom o con c urso ou :t iniciativa do Legislativo À parlicipaCã() da

Assembléia Provincial na vida poliuca pcnuiiuu que Minas Gerais dctcndcSsC os direitos de todas a
federalismo então pretendido seria

i'rovinciaS se libertarem das limitações impostas pelo poder central. O 
14.

de modo a pcnmttr conciliar a autonomia local com a coesãonaciona ideal presente nas relonflas d,

4.	O Congresso Constituinte
esencadcou, como não poderia deixar de acontecer. prolunda"

-o.

.................,	
to no art. 7' do Decreto n 1. de 15111/18 81)'.

'Ar!.- Senao a7 	epúhi	Federativa Brasileira a rorma de caverna .
 procIanda. o Governo

Provisório não reconhece nen 'onneccra ncnhwn CoverPlo local contrario à . rorina rermbiicafla.

a cuardando. Cfl1() ii;c cumpre. o pronunciOFflCtIlO derzniiivo do voto da Nação. iivreflte?l1e expresso pelo

surra cio popular'

Instalou-s e o Conzrcsso_mineirom Ouro Preto ino prédio onde lunciona atualmente a Escola d

Farmãciah em 7/4/1891. Antes. cru 30 de março. naviam-Se iniciado as sessões prenaratOrlas. eleitos nor

aclamação o Presidente e  1-Secretãrio. Em 9 de abril. na  -'a Secão Ordinana do Congresso ConsutUinte.

A Prociamacão da Repúhir
mudanças no quadro politico rira

1 Ir.i i-vsrn wmnin node ser
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foi aprovado o projeto do Regimento Interno e, logo após. eleita a Mesa.

Estampava o Capitulo VIl as normas para a discussão e a aprovação da Constituição. Uma Comissão
Especial. composta de 11 membros, seria eleita para emitir parecer sobre a Carta. Submeter-se-iam a duas
discussões o parecer e a Constituição. Aprovada, iria a Constituição, juntamente com as emendas acolhidas.
à Comissão Especial. para ser redigida conforme o vencido. Assim dispunha o Regimento:

"Ar:. 62 - Revista e aprovada a redação final. e depe todos os membros do Congresso. o Presidente
declarará adotada e promulgará a Constituição do Estado de Minas Gerais, e em azo contínuo proferirá
a seçuinze afirmação: Prometo uardar fielmente a Constituição do Estado de Minas Gerais, decretada
por seus representantes neste Congresso '.

Já em 1 3T7/l 891 era submetida à aprovação do Congresso a redação final do Diploma, de acordo com
as emendas aprovadas na 34 discussão. Merecem ser notadas algumas características do texto. relativas ao
Poder Le gislativo: dele gação do poder a um Congresso composto pelas duas Câmaras), com a sanção do
Governador do Estado: funcionamento separado. mas simultàneo. na Capital do Estado: inicio dasrcuniõcs
a 21 de abril de cada ano: tunclonamento 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 diretorias de Bancos, companhias ou empresas que
gozassem dc favores da União ou do Estado.

Eram atribuições do Con gresso, entre outras: fazer as leis. interpretá-las, suspendê-las e revogá-las:
legislar sobre os ensinos secundário e superior, a dívida pública e a organização judiciária do Estado: fixar
os vencmenEos dos fwcionános públicos e subsídios e ajuda de custo dos membros do Congresso:
promover, no Estado, o desenvolvimento da educação pública, da agncultura. da indústria, do comercio,
da imigração e das artes: legislar sobre instrução primána: e dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente
do Estado.

A 15/6/1891. na 35 1 e última sessão do Congresso Constituinte, promul gou-se aprimeira Constituição
republicana do Estado.

5.	O Congresso Legislativo

Funcionando nos moldes constitucionais, as duas Casas. a Câmara dos Deputados e o Senado de Minas
Gerais - ii .cnaa,ní,o". para os mineiros da velha- guarda -'deram inicio às sessões ordinárias em 22/4/
1892.

Para o Prof. Silveira Neto, a criação do Senado Estadual, em íinas. pelo Con eres.ro Co,zsniuinte
de 1891. não foipronrianienie o resultado de tendências aristocráticas ou ae um federalismo exacerbado.
Pode-se concluir, lendo-se OS Anais do Co,ii,'rso Constituinte, que o Senado-foi a autêntica c.vpressãu
da mentalidade republicana, que procurava todos os meios de tornar a representação popular mais
perfeita e as leis nicos aemocrazzcas."4

Mas o hicarneralismo encontrou oposição. Um dos seus críticos foi David Camnista. que via na criação
do Senado o disfarce de tendências aristocráticas. 01 mio de Magalhães e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
também foram contrários à idéia. Afonso Pena e Bernardino Au2usto de Lima. entre outros, defenderam
o bicameralismo.

Os primeiros Senadores Estaduais mineiros Íoram: Chrispim Jacques Bias Fortes (Presidente). Carlos
Ferreira Alves. João Gomes Rebelo Horta. Alonso .Aueusto Moreira Pena, Fredenco Au gusto Alvares da
Silva. Camilo Aueusio Faria de Brito. Vir g ílio Marnns de Meilo Franco. Francisco Silviano de Almeida
Brandão. Eduardo Ernestoda Gama Cerqueira. Bernardo Cisneiros da Costa Reis. Francisco FerreiraAlves.
Carlos de Oliveira Sá. Manoel inácio Gomes Valadão. José Pedro Xavier da Veiga. Antônio Maruns Ferreira
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da Silva. Joaquim Cândido da Costa Sena. António Augusto Veloso. Álvaro da Mata Machado. Francisco

de Paula Rocha La goa. João Roquete Carneiro de Mendonça. Manoel Eustaquio Martins de Andradc. João

Nepomuceno Kubitschek, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Joaquim José de Oliveira Pena.

A chamada 'Comissão dos Onze— . liderada por Afonso Pena, opinou pelamanutenÇão do bicamera.liSmO.

Eis um trecho do parecer por ela exarado:

"A existência do senado é do maior alcance político na organização do Estado. cabendo-lhe o papel
conciliador, a fim de evitar conflitos, sempre perigosos. entre o Chefe do Poder Executivo e a Câmara.
e exercendo as funçóes importantes de Câmara revisora, evitando. assim. que as leis sejam votadas sob

()IflTÏlLïO de arrehaiwncnlo.V. patvões e surpresas de ,nandaw. Por sua or'anl:a(cU). deve. pois . 'o:ar de

autonomia zual í da Câmara. condição que lhe faltaria se devesse a sua origem a uns eleitorado

especial."
Bias Fortcs.Silviano Brandão. AtonsoPcna. Delfim Moreira. AntõnjOCarios.OlcgarmO Macid. Sabino

Barroso e muitos outros Senadores mineiros ocuparam postos importantes no Estado e no Pais. nos anos

suhseaüentcs.
Espécie de instincia superior da esicra administrativa. o Senado mineiro exercia do rnouo mais amplo

a sua tunção le g islativa, como a Càmara Alta. de cunho revisor e moderador. Ali se debatiam e analisavam
t000s os problemas do Estado. Não faltavam discussões doutrinárias: havia muitos Scnaúores jurista ,; e

mestres do Direito. O bom senso e o pragmatismo poliúco estavam tambem na base da média das decisões

adotadas.
Estava cm vieor o sistema hicameral, inspirado no federalismo norte-americano. sendo que os'

Deputados eram eleitos pelos distritos eleitorais e os Senadores votados em iodo o

Alem da tareia le g islativa, tinha o Senado a função iurisdicional de julgar o Presidente dotado e

tuncionarios públicos cm crimes de responsabilidade.

O Re g imento interno do Senado tratava inicialmente das sessões preparatoriaS. Nelas, entre outras
atnhuicões. dava-se o reconhccimcnloUC poderes dos Senadores eleitos nos intervalos das sessões. Atravcs
dc um Senador. os eleitos apresentavam seus diplomas. sendo o assunto encaminhado ã Comissão dc
Constituicao e Poderes. de acordo com o sistema eleitoral cm Vfl!Or. l.rn Presidente e dois Sccrctario

com punham a Mesa Diretora: em caso de latia, seriam subsutuidos por um Vice-Presidente e dois suplentes

de Secrctarios, i gualmente eleitos.

Havia trôs tirxs d: , comissões: ncrrnancfltcS. especiais e mistas ..As permaflcntcs eram:

- de Policia:

- dc Consu'' i cào e Poderes:

- de Finan

- - de Justi	Legislação:

	

5 - de Qt	úhiicas. Terras. Viação. Correios e Telceralos:

	

- de In	..ão Pública:

	

7 - de C	ras Municipais:

	

- de F	Pública:

- de Ancultura. Comercio. Industrias. Artes. Minas e Florestas.

10—de Saude Pública. Estatisuca e Catequese:

11 - de Reciucnmentos de Panes:

12 - de Redacào.
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O Presidente e o Vice-Presidente do Senado eram eleitos em escrutínio secreto, por maioria absoluta;
não atingido o "quorum". ao segundo escrutínio só concorriam os dois candidatos mais votados.

As sessões, públicas, começavam ao meio-dia e estendiam-se por quatro horas, podendo haver
prorrogação.

Nos julgamentos do Presidente e dos Secretários de Estado, o Senado. quando no exercício da função
jurisdicional do Tribunal de Justiça, regia-se por um regulamento especial. O Regimento só foi alterado na
última le g islatura em que o Senado atuou, poucos dias antes da Revolução de 1930, que o extnuiria.

As emendas de 1906 não acarretaram ao funcionamento do Poder mudanças sitrnificativas. mas. em
11/11/30. o Decreto n 19.39, que instituiu o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil. dissolveu
o Conercsso Nacional e, também os parlamentos estaduais e municipais. Dessarte, passou o Governo
Provisono a exercer discricionariamentc as funções e as atribuições dos Poderes Executivo e Legislativo,
até que. eleita a Assembléia Constituinte, se estabelecesse a reorganização constitucional do País. Esta veio
com a Constituição de 1 6/7/34.

6.	O Conselho Distrital

Em trabalho que verse sobre a história do Poder Le g islativo em Minas Gerais, há que se referir à
existència. efêmera, porém marcante. doConselho Distrital. lnstituição ligada à ideologiada velha república.
existiu. cm Minas, de 1892 a 1903.

Sua origem - que. no Brasil. remonta aos tempos da Colônia - está na antiga tradição das assembléias
locais. Silveira Neto menciona a existência dessas assembléias desde a antiguidade:

"Em Roma. na Grécia. os cidadãos da aristocracia reuniam-se na praça pública para votar leis e
escolher mavstrados, Em Portugal. havia os concelhos municipais, desde lonca data". Note-se que o
termo grafava-se com "e" (concelhos, do latim. "conciiiuni", que. segundo os melhores dicionaristas.
sicrnificava "assembléia" ou "reunião"). Levando-se cm conta o [ermo correlato espanhol "conceio " , a
palavra "concelho" significava uma assembléia de vizinhos que. ao  rebate de um sino, se reuniam para tratar
de um assunto dc interesse da comunidade. Em Ponucal. como nota o dicionarista Morais. o concelho era
uma circunscrição tcmtorial ou o município. A função política dos concelhos era muito grande, segundo
o historiador Pinheiro Chagas, pois eles, representando o povo, lutavam contra os abusos da nobreza e do
clero. O povo conquistou aliberdadecom sacrifícios. contribuindo paraos cotrcs reais: osencar gos militares
eram dos municípios: o alcaide era, praticamente, o comandante da fortaleza: os membros dos concelhos
tinham a maior autoridade. Textualmente, diz Pinheiro Chagas: 'os concelhos portugueses dO Seculo XR'
não queriam que orei iançassc' o pais nos azares das empresas bélicas sem assentimento dos represenlanze.v" 4

Os integrantes do Conselho Distrital eram eleitos anualmente entre os homens bons da terra. 'espécie
de nai ure:a constituída em classe, e muito ciosos de tais privilégios" . Quem não fosse fidalgo não poderia
exercer a vacância. A Câmara era constituída de um ou dois Juízes ordinarios, dois ou mais Vereadores. um
Procurador e um Síndico. O numero de Vereadores dependia da importância do município. e cada um deles
tomava funções especiais.

Pedro Caimon diz, a respeito dos Conselhos Municipais:
O Brasil foi governado realmente não pelo Rei em Lisboa. nem pelo Governador-Geral da Bahia.

porem peias camaras municipais nas vilas e cidacs.pelos Capitães-mares onde existiram, e peios chefes
defamilia nas suas despovoadas e vastas zonas de int7uéncia".'4

Etimoiog icaincnc, o termo 'distrito". si gnilicanuo uma subdivisão temiorial ou administrativa, deve
ser tomado como parte de um todo. Em Minas, a autonomia municipal transtorrnou os municipios. na  pratica.
cm federações de distritos. Em muitos casos, estes últimos lutavam para ter vida autônoma. Os Conselhos
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Distritais tomavam a iniciativa de solicitar ao Governo o desligamento ou a completa emancipação de um

determinado municirMo.
Costuma-se dizer. por isso. que. até 1903. a autonomia municipal cm Minas era muito mais uma

autonomia distrital.

7. A Assembléia mineira na Segunda República

AAssemhl&a Le g islativa do Estado de Minas Gerais instala-se soleneme nte cm 15/8/35. Ninguem

podena ore ver que luncionasse por tão pouco tempo: so durou ate8/1 1/37. Realizou um total 
de 25 0 sessões

ordinanas. O advento do Estado Novo. aI.raves do golpe dc 10/11/1937. interrompeu-lhe as atividades e.

tambem. as das ciemais Assembleias Le g islativas do Pais. rxw ucz ano:

Só em março de 194.1 volta a reunir-se, no Estado. uma Assembleia de Deputados- desta vez, a

Assembléia Constituinte. A 14 de julho daquele ano e promulgada anova ConsntuicaorfliflClra. Aos ló dias
do mesmo más, iniciam-sc as rcuniocs prcparatoflaS da Assembleia Legislativa. As rcunioes - num total de
SCiS- prosseguem ate o dia 3. ..\ 28 de julho. ocorre a Sessão Solene de instalacão d:t' Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. composta dç72Deputados.

O Pais havia passado por muitas u-ansiormaçõcs. desde 1930, envolvendo as relações entre Uni,.—to','

Estados e. no âmbito estadual. entre Execuuvoe Le g islativo. A or g anização do Estado nacional modificara-

se profundamente durante os 15 anos do primeiro Governo Vargas. Foram criados muitos órgãos
econõmicos e administrativos na arca federal. que ampliaram a intervenCão flOS Estados. O Governo Federal
transiormou-Se emparceiro obrigatono das facções que lutavam pela he gemonia política no plano estadual

- um dos eleitos da luta do Var g as contra o federalismo.

Em todo o Pais. dois icnómcnos contribuiram para debilitar o Le g islativo: a sua IranSlormacão Co'

espaco complementar da luta pela he gemonia no piano estadual— oque diminuiaa possibilidade de controlar

opoaer poliuco no Estauo pelo exclusivo controle (1.) Le g isiaIiv — e atendôncia predominante na pnmeira

metade dos anos 40. dc transierir para a estera do Executivo as questões relacionadas ao planciamento

economico	 -

Esse esvaziamCntocOflSCiefltecio Lecislativo 101. nrovavelrnCflie.deCOrrCflte ua i(]COIOCIaUUC (flst1I1t!U

entre as questões supostamefltc "!ecn:ras e as cnamauas questoes poiiizcc. se gundo a qual as uccie.

rdacionauas com oniaiictamcniocconornicooe\'em ser ainbuivas auiiiaelliC de (.vpçIII!.1:,. >a pratic:.

isso eau,vaiia a t.ransicrir as nnnctnais decisões de natureza econonhica, que aietaVaIii o cofliuIUO da vtUi

social. para as mãos do Executivo.

\o estudo comparado dos stos da Constituicão Federal 1 94o e da Carta Constitucional de Minas

lQ47 . chama a atcncao o ri r do texto estadual. Al g nsu pontos altamente txsiiivos merecem Ser

ressaltados. O instituto cia imv tade parlamentar tot regulamentado de iorriia a aumentar as garantias dos

Deputados. indo além do di	sio na Cana Federal. O Texto Estadual e tambem mais especiiico tio aue

Federal ao definiras atribui, es da .ssemhláia Le g Ulativa. Disrxc amua que o Governador executara

intervencão depois dc aprovada a escolha pela Assembléia Legislauva. No capitulo das leis e uas resolucõe

estendeu-se a anrcscntacao ac protetos (10 L' de iniciativa aos mcmnros do Legislativo e cio proririo

Governador do Estauo. às Cainaras Munici pais. em numero de ucz. no minimo. e aos eleitores. cm nurncr('

dc lo mil. pelo menos. u anuanlento de uuaiuucr proteto dc lei uuc im portasse em acrescimo de uesnesa

ficaria condicionado à aprovacao ua receita corresnonoCflte. Foram ixadoS prazoS n gorosos nara

tramitacão uc projetos, nara a emissão de pareceres, anrcciacao por comissão e volacão da ..ssemh1ci

Os Secretanos de Estaco passaram a ter a ohri gacão de apresentar ao Governador, no onmeir

trimestre de cada ano. minucioso relatono dos servicos a seu cargo. E também de prestar à Assembicie
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Legislativa, por escnto, as informações solicitadas sobre assuntos concernentes às respectivas Secretarias.

Na mensagem enviada à Assembléia, o então Governador Mflton Campos, ao congratular-se com os
parlamentares pela reinstalação do Poder, banido, havia um decênio, da vida institucional mineira, por força
do arbítrio, afirmou lapidarmente: "Acabais de elaborara Constituição mineira, encerrando uma fase da
vida republicana em nosso Estado e iniciando uma fase nova e auspiciosa em que o re g ime democrático
encontra as condições fundamentais para a plenitude de suas atividades benfazejas. Ninguém se iluda
sobre as dificuldades da aplicação desse regime, cuja sobrevivéncia não depende apenas da perfeição dos
textos, mas também da sinceridade e da educação política dos responsáveis pela sua execução. As normas
aí estão. Auarde,nos a ação dos homens".

Embora em todos esses aspectos a Carta de Minas tenha apresentado importantes inovações, indo
muito além cia Constituição Federal, deve-se destacar a importância e a ori g inalidade do dispositivo
constitucional que permitia eleger, ao fim de cada sessão legislativa. uma comissão permanente de iS
membros, que, sob a liderança do Presidente da Assembléia, a representava no recesso das v- idãd—ès-
parlamentares.s. Eram atribuições dessa comissão: elaborar p ro letos de lei. resolver sobre pedidos de licença
para prisão ou processo de Deputados e conceder 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 art. 53 da Constituição mineira em vigor, com
a denominação de Comissão Representativa.

Em sua composição é atendida. tanto quanto possível, a proporcionalidade das representações
partidárias. Seus membros são eleitos na última reunião de cada período da sessão le g islativa ordinária.
tomando-se inele g iveis para o recesso subseqüente: o Presidente da Assembléia é seu membro e a preside:
suas atribuições, definidas no Regimento Interno, são:

"1 - elaborar projeto:

II - conhecer do pedido de licença para processo de Deputado e decidir sobre sua prisão:

III - aprovar crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembléia. nos termos do inciso V
do art. 62 da Constituição do Estado:

IV - autorizar a ausência do Governador e cio Vice-Governador do Estado. nos termos do inciso XII
do art. 62 da Constituição do Estado:

V -exercer. quanto a projeto de lei de iniciativa popular. a competência de que trata o § 4" do art. 178:
'1 - cooperar com os demais poderes para ob.veri'áncia das Constituições e das leis da República c

do Estado.

Netasto episódio, ocorrido em 19/9/59. cujas conseqüências jamais serão suficientemente lamentadas,
assinalara sem pre, para os nossos historiadores, o ponto tormentoso dos estudos sobre a Assembléia de
Minas: n'áeco incêndio consumiu, naquela data, o prédio que instalava o Poder, destruindo todos os seus
arquivos e fichários, inclusive as proposições em andamento.

O livro "A Casa do Povo" recolheu de poimentos de antigos servidores da Secretaria do Leslativo
sobre o sinistro. Eis al guns relatos feitos por testemunhas oculares dos acontecimentos:

Fo pnos os primeiros a checar lá. antes mesmo do Corpo de Bombeiros. O toco se espalhou
rapidamente, era um rocaréu tremendo. Nós conseeuirnos arrebentar a porta.' o que não foi fácil e
conseeuimentn,r retirar dos Gabinetes do Presidente e do várias macuinas de escrever. na
tentativa desaivar a/ ti urna coisa. Foi-nos impossivei salvara materiaida Biblioteca. ou do Pessoaz, porque
ficava no rundo do corredor, e também porque o ro go á tinha tornado inteiramente o prédio. e, em pouco
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tempo. o telhado desabou. O que foi salvo foram so essas má quinas (. . j Era um prédio de madeira

anziaüíssima. que foi devorado pelo incêndio, juntamente Com um quadro de Filipe dos Santos. Tudofoi

embora..
'Lenihro-me que foi às oito ou nove horas da noite. Era então Presidente da Assembléia o Deputado

.tose Auus10 Ferrezra Filho, que representava o Município de Caratinga. Lembro-me aue eu. o José

os sen'idores da Casa. com caçambas de áua na mão.
Au gusto. alguns Depuiaaos que apareceram e 
lentavamos apa gar ofoo.

Dois fatos ficaram na minha memória. Aquela teia grande de Filipe dos Santos, tela que era de um

valor inestima"Cl. ficava atrás da Mesa da Presidência, foi a primeira a se queimar.
Junto como José Au usio. no incêndio, entramos nos porões para salvar os anais. arriscando a vida

Dai a uns cinco SC'i4IUÍO.S aQuilo dcsaoou. por sorte nào fomos soterrados. Não consei4i"i°s salva muita

CoiSa.
Foi muito difícil. Nós ficamos muito pesarosos co, a cs 1rUi Ção) do prédio. tiremos de fa:cr o'

mudança. enfim. foi um transtorno. A Assembléia deve ter perdiao muitO.Ç locumnen1os naQuele iflCCi1dl(
Havia muita coisa cue não podia qucinr. 1 ambefli. o prédio era muito velho.

Depois. houve a transferência para a Rua Tamoios. E nos acompanhamos a mudança. O prédio era
onde runcionat'U o anu o Grupo Escolar Pandiá Calo ceras. O grupo mudou-se para perto daqui. cedendo

iut.'ar para a Assembleia.
"No dia se'uinte (10 jncndio. nos retornamos apressadamen te ao prédio da Rua Tamoios. mas seiii

nenhum protelo em andamento. poraue nos não tfiihamo.s nada mais para apreciar. Foram solicitadas à
Jnipren.sa Oficial auatro coleções completas do "Minas Gerai.'-. para que fossem recortadas e niontatw.S
as se'iindas 'ia.v dos projetos em andamento Toda a maleria que unha sido publicada foi rccürtadoi e
colada. para que os proieto.s tivessem andamento. Quando o Corpo de Bombeiros liberou o préd io. ai 11111 

dias depoiS.tOmOs (20 local onde. anteriormente, estavam instaladas as comissões e consc ly ií tnZO5 res catar

os ticluirlos cont o.ç pro!etü.r.
()serviço era tanto. e o material era o pOlUO. que as fichzas ficarani mnuilo ((,mprImUias deniro de

td 

II,,i fiCh(li0. O ticharuo Q1IC ti L'Cfl!C tinha era aprorclta(io ao nuLvimo, por isso as fichas ficavam muito

omprimnicWS. e com o 
,nccnau) ofó() ciiamnU.rCOu apenas as heiradas das richas. Eniao. aQuilo Que

intcrtorfl1efltc. era 11111 
dificuldade para no.\. foi a nossa salvação. Coimi essas ticha.'. Que levamo.'

tuntoinlente coimi os fichárzo.s de aço para a .-sse,nbléia. e com o trabalho dos awiloL'raTOS. foi pns.virc/

(00 lO-lOS toikir nmoifll('flit'. AS i,jictiçàC'. (' icaucrinienuos. iodos os proteiOS torWli rc('OflStitUi(lO.

"Quando eu sai da 1 aaut ra fia. fui para a Biblioteca. o Direto" de la era O) Anio!lio) Ser cio 4ÍC(l('i1'O

Chaves. () tranalilo pesado niesmo foi a ,corcanla(( i ') da B ihiioteca ano .' o i,ic'ndh. 14W1(lo) O

runctonai'iOS Tomam erOe :etros nc'rois e proccaCru1fl a notarei rcslauiracão ) do.s locuniC?ltOS da A.rse,flbiêi(i

sci a direção do Darke e ao Adónis. Tinna aueinuuh) tUaO. e aailCldS pessoas eram as mais o,iscteflhiat1
da Assembléia. ente 'muita experiência de administração e verdadeiras almas dc santoS

A 'ente ficava zté comovido de ver o Darkc. sentado no chão. com aauelas ,noci,ihas todas.

,esiauranaü a Vida nciontll do pessoal todo. depois do incêndio, la no predio da Rua Tamoios. Então
"com isso foi necesSarios restaurar a Biblioteca tambeni. 

.1 reconStitUiCãO de parte do material tomou-Se possivel raças ao trabalho de dedicadas pessoas —
Deputados e iuncionãrios — cuio esíorço. recolhendo pac ientemente milhares de recortes do "Diri1) do

Leisiati%'4í, publicado em anexo pelo "Minas Gerais — . or!ão oicial do Estado. preServou, para a

postcndadc. registrOS que constituem valioso capitulo da tormaÇão poliuca de Minas.

À época do sinistro. tuncioriava a Assembléia Leeislativa no práiio situado na Praca AI0nSO AriflOs,

construído especialmente para a Câmara tioS Deputados do Estado. uuantiO esta se transieriu de Ouro Preto

para Belo Horizonte.
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A destruição do valioso acervo documental e bibliográfico significou perda lastimável, porém não
incontornável, para os estudiosos que vêm interessando-se crescentemente pelas raízes cio Legislativo de
Minas, empenhando-se por dissipar as brumas que encobriram, por longo tempo, os contornos de um
importante monumento político. Há ainda que se avaliar devidamente a contribuição de muitos homens
públicos, sintonizados com os ideais de um povo altivo e amante da liberdade, à sedimentação de uma escola
política que construiu uma tradição respeitada em todos os pontos do território nacional.
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PODER LEGISLATIVO ESTADUAL

Natália de Miranda Freire - Gerente na área de Assessoramento
Legislativo, lotada na Secretaria Temático-Processual

António Geraldo Pinto - Assessor da Mesa, lotado na Secretaria-
Geral e com atuação no Plenário

À 55 bléiaLegiS lat iva_0Õrgà0d0 Poder cgi slat i VO dO EStad0_c0mPdte0 exercício de1it

tunções. que se desdobram cm: função constituinte: função leg i slativa; função meramente deliberativa:

função fiscalizadora: função julgadora: e função politico parlamentar.
Tais funções são exercidas pelos Deputados. enquanto membros do Poder. que tem no Plenário seu

órg ão deliberativo por excelência.
Paralelamente a este, figuram  as comissões tccnicas. como órgãos de composição mais restrita, porem

de fundamental importância, uma vez que é nelas que os assuntos trazidos à consideração da Casa devem
ser examinados com maior cuidado e tão detalhadamCflte quanto possível.

1 —Função Constituinte

A Assembléia Legislativa exerce função constituinte quando, na condição de Assembléia Estadual
Constituinte, sem prejuízo de suas au-ihuições legislativas ordinárias. elabora a Lei Fundamental do Estado

- a Constituição -. bem assim quando. vigente aQuela, e considerada neceSsana sua reforma. elabora

emendas ao seu texto. segundo normas nele mesmo estabelecidas.

Pelo fato de a Coaslituiçár) conferir a um órgão constituído o poder de emenda-ia. aquele recebe a

denominação de Poder Constituinte instituído OU Constituidu.

Como esse poder deriva do Poder Constituinte ()riináriu. atribui-se-lhe o exercício do Poder
Constituinte Derivado. ou da Competência Constituinte Derivada.

Ensina ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ
ecie de Poder Constituinte lns1itl1il() e o Poder que jn!ervC,fl para rever c

otistllUiÇ(20.OU SCI(L. o	dcrÇQi1 1iflhitl1C dCRCVISLW.0'( o Poder CoustftwiiL

intitula Nelson de Soustl .anipaU).	. 1

)CCiC de Poder ConstituinI 1n511tui e o Poder ConstituifltC Decorrente.

.aie de Poder Consiilu:nlC. prevista ia Constituição . lntervetfl para exercer imia
njzjdamenie constituinte. qual seja a de estabelecer a organIaçã0.t1Lfl(Pnt0l
ponentcs da Estado Feciercifl in Poder coflSUWlfltC dos estados-membro s . São

sTrihunais. 1979.p. 17-19.

A auto-orgafliZaL to dos Estados-membros - e, portanto. a do Estado de Minas Gerais - e prevista na

Constituição da República, que estabelece, no art. 2:

25 - Os Estados orani:am-sC e regem-se pelas Constituições e leis que adotaren.

observados os princípios desta Consutuição."

'A primeira
modificar a prop
Jfrmador. CO'

A segund

Essa tnü
tarefa de car
de entidades
Pauto: Revisi
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2— Função Legislativa

No exercício da função legislativa, a Assembléia legisla. com a sanção do Governador, sobre as
matérias de competência do Estado, especificamente as relacionadas no art. 61 da Constituição Estadual,
com o que se estabelecem as leis estaduais, e se cumpre o princípio da legalidade, a que está sujeita a
Administração.

2.1 - Processo Legislativo

Processo legislativo é o conjunto concatenado de atos preordenados (iniciativa, discussão. votação,
sanção. promul gação e publicação), realizados pelos Órg ãos legislativos com vistas à formação das leis em
sentido amplo. Seu objeto é, pois, a elaboração dos atos normativos previstos na Constituição.

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

a fase introdutória: a iniciativa, que é a faculdade de propor projeto de lei. atribuída a pessoas ou
orgãos, de forma concorrente OU exclusiva. E o ato que desencadeia o processo legislativo.

b) fase constitutiva: a deliberação e a sanção.
E a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto. a qual compreende os turnos regimentais

de discussão e votação, seguidos da redação final da matéria aprovada.

Essa fase se completa com a apreciação. pelo Executivo, do texto aprovado pelo Legislativo. É a
intervenção do Executivo no aperfeiçoamento da lei. Tal apreciação pode resultar no assentimento a
sanção) ou na recusa (o veto). A sanção transforma cm lei o projeto aprovado pelo Le gislativo. Pode ocorrer
expressa ou tacitamente. A sanção é expressa quando o Executivo dá sua aquiescência, tonnalizando-a, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da proposição de lei, resultante de prqleto aprovado
pela Casa Lecislativa. A sanção é tácita. quando o Executivo deixar escoar esse prazo sem manifestação
de discordância.

Pode o Executivo recusar sanção à proposição de lei. impedindo, dessa forma. sua transformação em
lei. Tal recusa se manifesta pelo veio, que pode ser total ou parcial. conforme atimia toda a nroposicão ou
apenas parte da mesma.

Segundo dispõe o § 2 9 do art. 66 da Constituição da República, ao qual corresponde o § 4V do art. 70
da Constituição do Estado, "o veio parcial sonenie abran cera texto mie ral de aro co. de para crato. de
inciso ou de alínea".

- -. O veto pode ter por fundamento a inconstitucional idade da proposição de lei ou a sua inconvcniãncía.
No primeiro caso. lia um motivo cstntanienie jurídico: a incompatibilidade com a Lei Maior. No segundo
caso, há um motivo estntamcnte político, que envolve uma apreciação de vanta gens e dcsvantaeas: 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 publicação
da lei.

A promul gação  o ato que declara  atesta a existência da lei. indicandoque esta  válida  executável.
Cabera ao Chefe do Executivo, ou ao Presidente da Casa Le g islativa, se o primeiro não a promover, no prazo
de 48 horas. nos casos de sanção tácita e de rejeição do veto. A publicação seimue-se à promulgação e. em
nosso sistema. e o meio de tornar a norma conhecida. vi gente e eiicaz.

Os assuntos suometidos à apreciação da Assembléia são encaminhados a comissões de Deputados.
consutuidas na lorma reeimcntal. antes de serem levados a Plenário para deliberação conclusiva.

Uma vez na comissão, a matéria deve ser distribuída, por seu presidente. a um dos membros que. na
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condição de relator e depois de examinar o assunto, propõe aos demais aquelas conclusões que entenda
devam constituir o parecer da comissão sobre a matéria. Esse parecer, se aceito pela maioria dos membros
da comissão, passa a se revestir da condição de peça opinativa, por via da qual a comissão orienta o Plenano

para que este bem decid" sobre a questão.
Verifica-se. portam . a impropriedade técnica em que incorre o texto regimental que estabeleça

votação de projeto de lei, oor exemplo, nas comissões. tanto quanto em Plenário. unia vez que. em regra.
á neste que as proposiçõ são objeto de deliberação. Nas comissões. o que se deve votar é o parecer
formulado pelo relator sot o projeto. o qual. uma vez aprovado, passa a consutuir-Se em pronunciamento
de toda a comissão e não a 'nas num voto do relator sobre a matéria. Depois é que o projeto será votado,
mas pelo Plenário, mediante a orientação do parecer da comissão.

Esclareça-se ainda, quanto a esse aspecto do processo le gislativo. que, tratando-Se de peça meramente

opinativa. o parecer não obriga o Plenário a decidir no sentido de sua conclusão. A comissão pode opinar,
por exemplo, pela aprovação do proicto. e o Plenário poderá rejeitá-lo.

Oportuno também, nesse passo, é registrar a possibilidade regimental de deliberação conclusiva de

comissões sobre determinadas matenas.

O Regimento interno da Assembléia de Minas, por seus arts. 104 e 105. estabelece:
"Ari. 104 - Às comissões permanentes compete apreciar conclusivamenle as seguintes

proposições. ressalvado o disposto no ar!. 105:

1 - projetos de lei que versem sobre:

aI declaração de utilidade pública:

bI denominação de próprios públicos:
c datas comemorativas e homenagens cívicas:

II - procros de resolução que visem a:

aI autorizar ou ratificar a celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de
direito público ou privado, nos termos do inciso XXV do art. 62 da Constituição do Estado:

h aprovar convênio intermunicipal para modificação de limites:

c conceder suhvençôCS:
111 - requerimentos escritos que solicitarem:

a manifestação de aplauso. rcCOii() ou conratulaçoeS.

bi maiufcstac de pesar por falecimento de membro do Poder Publico:

c providérir	a órgãos da Administração Estadual.

Art. 105 -	Plenário será devolvido o exame. tlohal ou parcial, do merito de proposicã()

apreciada cor	ivamente pelas comissões. se . no pra--o de quarenta C 0110 horas. COflla(I() da

publicacão a	isão no Diário do Lecislatiio. houver requerimento de um dci,io dos membros

da Assembléi

Como se vê. (	islador excepcionou expressamente. no art. 104. aqueles casos que considerou

assuntos de análise	simples e que. por essa razão. poderiam esgotar sua iramitaÇãO, normalmente, nas
comissões, sem a net idade de virem a soorecarregar as pautas de Plenário. reservadas estas à apreciação
de materias mais con. .xas. E. em sceuida, pelo art. 105, abriu a possibilidade de devolver-Se ao Plenário

o exame de tais proposições. pela forma ali prescrita, numa indicação clara de que. mesmo nesses casos. a
deliberação conclusiva continua a ser do Plenário. que. pela tona de delegação contida no dispositivo
anterior, transfere tal competência às comissões.
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Esse tratamento é também dado às comissões parlamentares de inquérito, pelos arts. 113 a 115 do
mesmo diploma, com o que se verifica que o fato de a matéria ser objeto de deliberação conclusiva de
comissões não si gnifica, necessariamente, tratar-se de assumo de fácil exame e. muito menos. matéria de
menor importância.

De qualquer modo, o que é preciso ficar claro é que, somente por disposição expressa, pode ser
admitida tal forma de exceção regimental: a regra, repetimos, é a decisão pelo Plenário.

Finalmente, há que se registrar. ainda, a exceção prevista no art. 199 do Regimento Interno da
Assembléia Mineira, do qual decorre a rejeição do projeto de lei que receba parecer contrário, quanto ao
mérito. de todas as comissões a que tenha sido distribuído.

Também nesse caso, a proposição é arquivada sem que sobre ela se pronuncie o Plenário e. tal como
nos outros casos, por torça de norma regimental expressa.

Essa norma, aliás, constitui disposição que se vem repetindo em sucessivos diplomas regimentais do
Parlamento Mineiro, podendo ser encontrada, segundo fórmulas equivalentes. em outros diplomas internos
ora em vi gor. A titulo de exemplo, cite-se o disposto no art. 133 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Quando discorremos acerca das funções cometidas às Assembléias Legislativas pela ordem constitu-
cional vigente, tecemos considerações sobre o divisor de águas que separa os dois grandes momentos em
que ocorre o exercício dessas funções: a apreciação das matérias pelas comissões e. depois. pelo Plenário.

Agora. ao falarmos sobre a pnmeira das funções do Poder Legislativo, sua função precípua. a
elaboração le gislativa, não poderíamos deixar de reistrar um interessante aspecto que se verifica tambcm
- e principalmente -. nos procedimentos que, cm nosso direito le gislado. intitulamos de Processo
Legislativo.

Na maioria dos diplomas re g imentais, tanto nos Estados como nos Municípios, segue-se o principio
- consagrada tradicionalmente em ambas as Casas do Congresso - de se estabelecer, para a gcncralidad
das proposições submetidas a apreciação, tormas de procedimento complexas, que propiciam ao legislador
o recxarnc da matéria pela observância de duas ou três fases processuais, nas quais o assunto é analisado
pelas Comissões e votado pelo Plenário.

Tais lascs denominam-se, geralmente, turnos. Como se vê nos Re g imentos internos do Senado Federal.
da Câmara tios Deputados e da Assembléia Mineira e cm numerosos outros textos. tanto estaduais, como
municipais. E. embora o tratamento desse aspecto dos procedimentos legislativos não scia unitorme nesses
diplomas, verifica-se que a on gem de tal repetição repousa na preocupação de se permitir a retificação de
enganos, o preenchimento de lacunas, o aperfeiçoamento e. até mesmo. a adequação a possíveis latos
supervenientes.

Os dois ou três turnos, portanto, não devem constituir repetições puras e simples de procedimentos.
mas fase nrocessuais sucessivas, nas quais o exame da matéria prossiga no sentido de seu objetivo final.

Por essa razão, estabelece o Renmento interno da Assembléia de Minas tratamento diferenciado para
o exame das proposições. nos dois diferentes turnos, reduzindo a apenas uma a comissão que emite parecer
no segundo turno, bem como limitando. neste. as possibilidades de apresentação de emendas. Essas
diferenças têm o objetivo de fazer com que o reexame constitua sempre uma oportunidade de aperfeiço-
amento, o que não impede que urna proposição aprovada em primeiro turno sela rejeitada no segundo.

A esse proposito, ve;a-se o que dispõe o art. 196 do aludido Regimento:

196 —Aprovado em primeiro turno, o protelo será despachado à COmiSSãO competente.
anm ae receoer parecer para o .vceundo turno.

§ / - Quando houver emendas aprovadas, o parecer conterá a redação do vencido.
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2 - Em se2undo turno. o projeto sujeita-se aos pra--os e formalidades do primeiro, não
admitida emenda preiudicada ou rejeitada.

§ 3 - A emenda contendo matéria nova só será admitida em segundo turno, por acordo de
Lideranças e desde que pertinente à proposição.

§ 4 - A emenda. em segundo turno, é votada independentemente de parecer de comissão.

Antes de passarmos às considerações seguintes sobre o Processo Legislativo, entendemos de interesse
esclarecer o sienificado da expressão "redação do vencido", que encontramos no § l Q do migo transcnto.

E isso porque não poucas têm sido as dúvidas que a expressão tem suscitado. daí decorrendo. inclusive,
confusão com o conceito de "voto vencido". fi gura regimental esta de sentido quase que diametralmente

oposto ao daquela.

Por vencido entende-se o texto de proposição resultante de votação pelo Plenário, cm que se verifique
a aprovação de emendas. Então. sempre que a redação original de urna proposição dá lugar a uma outra,
em virtude de modificações introduzidas por via da aprovação de emendas, essa nova redação. esse novo

texto constitui o vencido.

Já voto vencido é o pronunciamento de carater opinativo que não logra aprovação, quando do exame

dc determinada matéria.
Se uma comissão se reúne para decidir sobre o parecer proposto pelo relator designado. no exame de

urna proposição. e esse parecer é rejeitado, aí temos um caso de voto vencido art. 139, parágrafo único.

do Rernmento IntemoL

2.1.1 - Quorum

Em virtude das dúvidas que a questão do quorum tem suscitado. entendemos de interesse avançarmos
um pouco mais cm nossas considerações acerca do assunto. para estender os esclarecimentos que julgamos
úteis também aos conceitos de maioria simples e maioria absoluta.

Já o art. 47 da Carta Magna, repetido pelo ar. 55 da Constituição do Estado. estabelece que as
deliberações das Casas do Congresso serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus
membros, ressalvadas as exceções expressamente previstas na Constituição.

Ai esta o principio hasico a ser observado, também por força da Carta Federal. pelos Estados. no que
concerne às Assembléias Le gislativas, e pelos Municípios. no tocante as Câmaras Municipais. E o princípio

da deliberação por maioria sim s. Ou seja: se estiver presente mais da metade dos membros da Casa.

mais da metade dos presentes

E o que vem a ser então o q
da Casa Legislativa e não ape

Para arredar duvidas
expressões mais da metade
do Re gimento interno desta

"Ar!. 25 1 - A dez

.1e.

mi demaioria absoluta? Éo da metade mais de um de todos os membros
dos presentes.

orventura persistam quanto ao cálculo do numero correspondente às
metade mais um. transcrevemos o que, a propósito, estabelece o art. 257
sembléia:

onação de 'auorum" será feita do seeuznze modo:

/ - oo 'quoru?n' a maioria absoluta. em composição impar da Assembléia. obter-se-á
acrescentando-se uma unidade ao número de Deputados e dividindo-se o resultado por dois:

II - o (Iuorum de um terço obter-se-á:

a) dividindo-se por três o número de Deputados. se este for múltiplo de trés:
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b) dividindo-se por três, acrescido de urna ou duas unidades, o numero de Deputados. se este
não for múltiplo de três:

111-0 "quorum ' de dois terço obter-se-á multiplicando-se por dois o resultado obtido segundo
os critérios estabelecidos no inciso anterior;

IV - 0 "quorum" de três quintos obter-se-á:
a)dividindo-se por cinco o número de Deputados. se  estefor múltiplo de cinco, e multiplicando-

se o quociente obtido por três:
b) dividindo-se por cinco, acrescido das unidades necessárias, o número de Deputados. se este

não for múltiplo de cinco, e multip licando-se o quociente obtido por três."

Fica claro, portanto, que o conceito de quorum se aplica tanto ao número de presentes. quanto ao
número de votantes ou de votos, neste ou naquele sentido. não se podendo falar, obviamente, em maiona
simples, quanto a questão se referir ao número de presenças. Maioria simples é um conceito que somente
se aplica a votações.

Também quanto ao processo de votação a ser utilizado nas deliberações por quorunz qualificado,
importa tecer algumas considerações,

O Reg imento Interno da Assembléia de Minas prevê, por seu art. 261. serem três os processos de
votação: simbólico, nominal e por escrutÏnio secreto.

Finalmente, nunca é demais lembrar que o mesmo processo observado na deliberação sobre a
proposiçao principal deve sê-lo, lambem nas proisiçocs acessonas inclusive os chamados incidentes
processuais. E o caso das emendas e dos requerimentos que, porventura, incidam sobre a apreciação da
matéria pnncipal, tais como pedidos de adiamento de votação, votação por partes, votação por determinado
processo. etc.

2.2 - Participação Popular Direta

O Constituinte Federal de 1988 implantou, no texto da Carta Ma gna. formas de participação popular
direta quc. coexistindo com o sistema representativo, atribuem ao re g ime político vigente o caráter de
democracia sem idireta.

À participação direta opera-se pela iniciativa popular de proposições de natureza varia: projetos de lei
epeuções diversas. alem da presença do povo no trabalho das comissões tecnicas.

Essa e. sem dúvida, a modalidade mais eloqüente na caracterização da participação popular direta. Mas
é inquestionavel a importância que, por suas possibilidades futuras, apresenta, tambem, a participação do
povo nas audiências públicas reinonais das comissões permanentes da Assembléia. cuia finalidade é subsidiar
o processo le g islativo. Previstas no inciso III do § 2 do art. 60 da Constituição Mineira, as mencionadas
audiências loram tratadas no inciso VI do art. 101 e no Capítulo XI do Título \' do Regimento interno da
Assembléia e na Resolução n9 5.117. de 13 de julho de 1992. que contem normas regimentais complemen-
tares sohr a matéria.

O cronograma de audiências públicas regionais é elaborado pelos Presidentes de comissões permanen-
tes da Assembleia, que, para esse fim. se reunem no inicio de cada sessão leg islativa ordinária. Pelo menos
uma vez por ano. scra realizada audiência pública em cada macrorreeiãode planejamento. com  a Participação
de representantes das microrre giôes que a integram.

Nos termos do § 2 do art. 3 1 da Resolução n 9 5.117/92. "o apoio a reali:ação da audiência pública
re:onal podera ser encarno nas municipalidades componentes da macrorreião. tnediante convénio
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rrmado conta Assembléia Legislativa — . estabelecendo o§ 3 do mesmo arugo que "as audiências públicas

rC?lonais serão reaii:adas. preferencialifleflie. na Câmara Municipal".

Além de assegurar ampla e efetiva participação da sociedade civil em atividades ligadas à elaboração

leg islativa, a audiência pública regional é valioso instrumento de unificação e fortalecimento da ação
parlamentar estadual e municipal, propiciando maior intercâmbio entre Assembléia e Câmaras.

Já quanto às petições populares. o citado art. €0 da Carta Mineira, pelo inciso V de seu § 2°. faz incluir,
no rol das atribuições das comissões da Assembléia. o recebimento de pedidos subscntos por qualquer
pessoa - e não apenas por representantes das municipalidades ou de entidades outras -. os quais poderão
versar, dentre outras questões, sobre reclamação. representação ou queixa contra ato ou omissão de
autondade ou entidade públicas estaduais.

Verifica-sc. portanto, que, ia a partir da Constituição da República. oordcnamCntO .iUridico 'ií,-ente se

orienta no sentido de íortalccer o Poder Le g islativo cm todos os seus niveis. não apenas pela devolução de

atribuições ao Con gresso, às Assembléias e às Câmaras. como também pela preconização de tormas de
atuação integrada dessas entidades e. como se viu, da participação popular direta.

3— Função Meramente Deliberativa
No exercício da lunção meramente deliberativa, a Assembléia trata de matérias de sua competência

privativa, previstas na Constituição do Estado e no Re g imento Interno, as quais envolvem a prática de atos

de aprovação. de autorização. de fixação de situações. de iulgamentO tccnico. iazcndo-o por via de
resolução. que indcpcnde de sanção do Governador.

Segundo estabelece o art. 202 do Regimento. "os proiclos de resolução são) destinados a rccular

matérias (Ia competência privativa da Assembléia e as de caraler político, processual. leisiati"° ou

ulinin l.strailvo.

4 - Função Fiscalizadora

.•\ ïunçãoiiscaliLadora da Assembléia e exercida mediante mecanismos UiVCrSOS. corno Por exemplo:

a) pedido escrito dc iniormacões a Secretario de Estau() ou outra autoridade estadual, bem como sua

convocaçao para presta-Ias pessoalrnenic:
b investigação medianie comissão parlamentar de inquento.

ci tomada e iuhzamcnto das contas do Governador:

d acolhimento de neticão. reclamacão. renresentaCão ou queixa de uuakjucr pessoa contra ato ou
omissão de autoridade ou enlid4de públicas e ue outras tomas de manhlestacãO da sociedade civil:

ci exercício, no á.mbito e sua compeléncia. da iiscaiização e do controle dos atos do Executivo.

incluidos os da Administra:	Indireta.

4.1 - Comissão Parlam 'ar de inquérito

Ensina o prol. JOSE AFREDO DE OLIVEIRA BARACHO". 
a ?nLçsão cio Pod" Lce1.rlall?.

por roi'çoi das disposições constilucioflais e da ï corta 
tio Lsrado DenzoCratic'). esta ii eaaa a sua

responsabilidade no/nica de 'iilânc:a sobre os rõtores Que conrrwile'fl p
ara aue a? aauula do estado flã

veia obieto de ne eu ncia. desonesiidade. incompetência. aesnzanaos e prenorencia. O Poder Leeisiati'

dispõe de instrumentos hábeis .p
ara o saneamento das atividades administrativas.' as Comissões Parlamen-

tares de inquérito e os Tribunais de Contas' (iii Teona geral das comissões parlamentare S - comiss
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parlamentares de inquérito. Rio: Forense. 1988, p. 1).

A Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, também chamada Comissão Le gislativa de Inquérito ou
Comissão Especial de Inquérito, é comissão temporária, criada para a apuração de fato determinado e por
prazo certo.

Encontrando sua fonte primária no § 3Q do art. 58 da Constituição Federal, as Comissões Parlamentares
de Inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no
Regimento Interno, e são criadas mediante requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa.
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso. encaminhadas
ao Ministério Público, ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil,
criminai ou administrativa do infrator.

O Re g imento Interno da Assembléia Mineira, por seu art. 113, § U. conceitua fato determinado:
"Ari. 113 - ...........................................................................................................................

§ 1' - Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida
pública e para a ordem constitucional. leeal. económica e social do Estado. aue denlandi
in vesu gação. elucidação e fiscalização e que estiver devidaniente caracterizado no requcr1mcno
da comissão"

No desenvolvimento dos trabalhos da CPI, será observada, no que couber, a legislação específica.
devendo-se assinalar que se aplicam. subsidiariamente, ao procedimento a Lei Federal n i.579, de 18 de
março de 1952, e as normas comidas no Código de Processo Penal.

Contc)rme se depreende dos dispositivos constitucionais referentes à CPI. sua cria	tilon
solicitada por, no mínimo, um terço dos Deputados e atendidos os demais requisitos constitucionais e
reglmenj, caberá ao Presidente da Assembléia receber o requerimento, despachá-lo a publicação e,
mediante indicação das Lideranças. observada. tanto quanto possível, a representação proporcional dos
partidos. constituir a Comissão, indicando o fato determinado a ser objeto de apuração e fixando prazo ccrio
para a conclusão do trabalhos.

JOSE NILO DE CASTRO afirma que a criação de CPI "é. na verdade, o exercício de uma rranauia
democrazica. assegurada a minoria nos pariamentos", e observa: "Seria desastroso, para a ieniocracia.
subordinara criação de CP/ à deliberação da tiizzorza .pozs. o mais das vezes, ia! tato tornaria zmprauccivej
a instituição desse instrumento de controle cicieniissznzo. Subordiná-la ao voto da maioria é o mesmo que
iieá-Ja. conto yrcrrc'ama da minoria" 1!,: Direito municipal positivo.  Belo Horizonte: Dei kcv Lida..
1991,p. 120-121.

Ademais. dispõe o já citado art. 55 da Constituição do Estado. reproduzindo a norma do ari, 47 da
Constituição Federal:

"Ari. 55 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberação da Assembléia
Let'isiativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus
membros"

Se. por exemplo, constar do Regimento interno a exi gência de o requerimento de criação de CP1 ser
submetido à deliberação do Plenário e depender do voto favoravel da maioria absoluta. estará sendo adotado
quoruni não previsto em disposição constitucional, o que significa descumprimento de preceito da UIMaior.

5— Funcao Julgadora
A Assembléia Le gislativa desem penha a função julgadora quando, no exercício de competência

privativa que lhe e conferida pela Constituição:
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a processa e jul ga o Governador e o Vice-Governador do Estado. nos crimes de responsabilidade.
e o Secretario de Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles:

b processa e julga o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado nos crimes de

responsabilidade:

c) decreta a perda de mandato de Deputado. nos casos e natorma previstos na Constituição do Estado:

d) julga. anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado. ou procede à tomada das não
apresentadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa

6— Função Político-Parlamentar
No exercício (ia iuncão noliuco-flarlamcntar. o Poder Le g islativo Estadual exerce a rcnrcscntaC

popular. a presentando-Se como Instânc ia de discussão e tendo corno recursos institucionais dispOfliVCiS a

tribuna da Assembleia. os acordos de Lidcranças. as audiencias públicas com entidades oa sociedade civil,

as comissões destinadas a representação da Assembléia cm atos públicos, -1 proporcionalidade Li

participação, na constituição da Mesa e na dc cada comiSsão, dos partidos politicos OU (105 hloco

pari anicntares representados na Casa.

6.1 - Conflitos Sociais
Nos dias atuais. aiunçãopOliticOParIamCflttr vem-se dcstacandonas atividades das Casas Legislativas

das trás cstcras de poder. principalmente por um aspecto. E que. especialmente no exercício dessa tuncão.

os pari amcntoStêrn-SC constituído. cada vez mais. flolocal adequadoparaa solução dos coflhlitos que surgem

entre os diversos segmentos da sociedade.

Com eleito, uni íwo que consegue eri g ir instituicões por via das quais se resolvam tais cOfltit0S. U.

maneira civilizada e naciiica. protege-se. sem duvida, do perigo dc resvalar para lomas traumatiCas de

solucao uuc a nin guem p(xicm mais interessar. rxis a Historia ia nos mostra, e com g rande clareza. iuc antes

dc representarem solucão. cias sc caracterizam, muito mais. corno novos problema. cue se suflcrtXCfl

aqueles uuc se pretende resoI'Cr. E o caso da luta armaua entre classes sociais ou entre nações. como S.

' . ho je. na Somália e na Bosnia-Hcrze govina. para não se faiar no mundo arahc.

84



tN SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOÇÕES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO

Natália de Miranda Freire

I.	Considerações gerais

Processo le g islativo é o conjunto concatenado de atos preordenados (iniciativa. discussão. votação.
sanção, Promul gação e puhlicaçãw, realizados pelos Órgãos le g islativos com vistas à formação das leis cm
sentido amplo. Seu objeto é, pois. a elaboração dos atos normativos previstos na Constituição.

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 se guintes atos normativos: emendas à
Constituição. leis complementares, leis ordinárias. leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos
e resoluções. Estabelece o parágrafo único do citado artigo que "lei complementar disporá sobre a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis".

O processo legislativo estadual acha-se previsto na Subseção V da Seção 1 do Capítulo II do Título
III da Constituição do Estado de Minas Gerais promulgada em 21 de setembro de 1989, que, no art. 63.
estabelece:

"Art. 63 - O processo legislativo compreende a elaboração de:
1 - emenda à Constituição:
II— lei complementar:

111 - lei ordinária:

IV - lei delegada: ou
V - resolução"

Não estão compreendidos no processo legislativo estadual as medidas provisórias e OS decretoslegislativos.

Quanto às primeiras. estabelece o ar[. 62 da Constituição da República:
"Art. 62 - Em caso de relevância e ur gência, o Presidente da República poderá adotar medidas

provisórias, com força de lei. devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que. estando cm
recesso. será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.

Pax-atrafo único - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição. se  não forem convertidas
em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as
relações urídicas delas decorrentes."

Decretos le g islativos são atos aprovados pelo Congresso Nacional que regulam matéria de sua
competência exclusiva cu jo eTeitos searn externos, não se sujeitando à sanção ou ao veto do Presidente
da República.

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

O Poder Executivo, tanto Federal quanto Estadual, poderá expedir decretos e re gulamentos para a fiel
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eXeCUÇãO das leis. Esses decretos não são atos integrantes do processo legislativo.

O processo de elaboração das leis e a séne de atos que se destinam a criara normaurídica e compreende

três fases:
a fase introdutóna. que corresponde à iniciativa, entendida como a faculdade de propor projeto de lei.

atribuída a pessoas ou ór gãos. de torma concorrente ou exclusiva;

h lase constitutiva, que compreenuc a deliõeração e a sanção:
c fase complementar ou de aquisição de eficácia. que compreende a promulgação e a publicação da

lei.
O projeto proposto e submetido a discussão e votação dos parlamentares. anos estudos e pareceres

de comissões tecrucas (permanentes ou temporárias). podendo ser alterado em virtude de emenda.

As deliberações são tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos membros da Casa

Le g islativa, salvo disposiçao constitucional em contrario.
Deve-se observar que a Constituicãoda República atribui poder deliberativo as comissões. estabelecendo.

no inciso 1 do § 2" do art. 58. que a estas. em razão da materia de sua compctcnCia. cabe 'discutir e votar

proicio ae lei que dispensar, na rorma ao rcewieflw. (1 conpeuncza do Plenario. saira se houver recurso

de um decinio dos membros da Casa".
A referida disposição e reproauzida no inciso 1 do § 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. E a intervenção (10 Executivo na cíaboração da lei. Tal apreciação pode resultar
no assentimento a sanção) ou na recusa (o veto). A sanção transtorma em lei o proicto aprovado pelo
Legislativo. Pode ocorrer expressa ou tacitamente. .\ sanção e expressa Quando o Executivo da sua
aquiescencia. lormalizanuo-a. no prazo de 15 dias uteis. contados do recebimento (Ia proposição) dc lei.
resultante de projeto aprovado pela Assembléia Legislativa. A sanção é tácita quando o Executivo deixa
escoar esse prazo sem manilesiacão de discordáncia.

O § 2" do ari. 7() da Constituição do Estado estabelece que 'a sanção expressa ou 11c11a supre ti

t,zit'ltzl!la (10 Poder Lxccuin'o no processo le e,siaiirc'"
Pode o Executivo recusar sancao á proposiCão de lei, impeuindo. dessa iorma. sua tranStonTiacão em

lei. Tal recusa se manhlesia pelo veio. q ue pooe ser total OU parcial. coflloríiie atimia toda a proposicão ou

apenas parte olesta.
Se gundo dis põe o § 2' do art. () () da Constituição da República, ao qual corresponde o § 4 do art. 70

da consutUicão do Estado. ' reto parcial somente ahran cera :e.vio :ntet'rul de ara co. ae t)arcl cYiTc). cL

i?iciS() 011 ac (Iiwec:
O vetodc ter por iundamcnio a inconstitucional idade a nroposição de lei ou a sua inconveniencia

NO primeiro caso. ha um moti estnt.amente turidico: a incompatibilidade com a Lei Maior. N. o segundo

caso. ha uni motivo cstruamc	poliuco. que envolve uma aprcciaçao uc vantagens e uesvamagCfl: sC c.

Executivojul g ar a pr000sic	contraria ao interesse público, opor-lhe-a veio.

A promulgação e o au'	e declara e atesta a exisuncia da lei. indicando q ue esta e válida e cxccutavcl.

Cahcra ao Chefe do Exec	, ou ao Presidente da Assembléia. se o pnrfleirO não a promover, no prazo

de 48 horas. nos casos de	icao tácita e de rejciçao do veto.

\ Mesa da Assemi	cabera a promulgação das emendas a Constituição. e ao Presidente da

Assembléia. a promui gac ias resolucões. devenoo-se assinalar aue. no prazo de 15 dias uteis. contados

liauaia da aprovacão (ia r ,, acto iinal do projeto de q ue se tenha on g inado a rcsoiucão. esta podcra ser

impu gnada motivauamcmc. no todo OU em pane. pelo Presidente da Assembleia. hipotcse cm que a matcria

sera dc'OIVida a reexame do Picnan'

A nublicacão seeuc-sc á promulgação C. em nosso sistema. e o meio de tornar a norma connccida-

vi gente e eficaz.
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2. Proposição

O art. 176 da Resolução n° 5.065. de 31/5/90. que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, define proposição como "a matéria sujeita à apreciação da
Assembléia".

Dispõe o art. 178 da mesma resolução:

"A ri. 178 — O Presidente da Assembléia só receberá proposição redigida com clare:a e nbservãncia
da técnica let'islazira e ao estilo parlamentar e em conformidade com a Constituição e com este
Regimento."

São proposições do processo legislativo:

- proposta de emenda à Constituição:
2 - projeto:

a) de lei Complementar:

h} de lei ordinária:

ci de resolução:
3 - veto a proposição de lei.

Por extensão do conceito de proposição, incluem-se no processo legislativo:
- a emenda:

2 - o requerimento:
3 - o recurso:

4 - o parecer:
5 - a representacão popular contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas, na lorma do

inciso V do § 2° do art. 60 da Constituição do Estado:

6— a mensagem e matéria assemelhada:
7 - o substitutivo.

Os projetos tramitam cm dois turnos, salvo os casos previstos no Regimento Interno. Tramitam em
turno unico: os oroictos de lei do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentarias, do Orçamento Anual e de
Crédito Adicional: os projetos de resolução destinados à fixação da remuneração de Deputado. do
Governador e do V ice-Governador e de Secretário de Estado: o projeto de resolução relativo às contas do
Governador do Estado: o projeto de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de urgência. uma
vez escoado o prazo consutucional.

Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo no caso do requerimento, que á submetido
apenas a votação.

2.1. Proposta de emenda à Constituição

A Constituição do Estado pode ser emendada por proposta:
1 - de. no mínimo. 1/3 dos membros da Assembléia:
2 - do Governador do Estado: ou

3— de mais da metade das Câmaras Municipais, manifestada pela maioria dos membros de cada uma
delas.
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A proposta será discutida e votada em dois turnos e considerada aprovada se obtiver. em ambos.
3/3 dos votos dos membros da Assembléia Legislativa.

É a seguinte a sua tramitação:

1) recebida. sera numerada e publicada no 'Diário do Le,slatiio', permanecendo sobre a mesa
durante o prazo de três dias para receber emenda (esta última deve ser também subscnta por 1/3 dos membros
da Assembléia);

2) findo o prazo de apresentação de emenda. será a proposta enviada a comissão especial para receber
parecer, no prazo de acz dias:

3 publicado o parecer. a proposta será incluída na ordem do dia para discussão e votação no 1' turno;

4) se. concluída a votação no l' turno, a proposta tiver sido alterada cmvirtude de emenda. será enviada
à comissão especial. para redação do vencido, no prazo de dois dias: nessa hiporcsc. será incluída cm ordem
do dia. para discussão e votação no turno. apos distribuída cm avulso a matéria aprovada no l turno e
observado o intervalo minimo de irôs dias entre um e outro turno:

5 1 se inexistir emenda aprovada, a proposta será incluída na ordem do dia. observado o intervalo já

mencionado:

bi 00 2" turno. serão observadas, no que couber, as normas dos § 1' e 2° do art. 196 do Regimento
Interno. aplicaveis à tramitação do pro!eto de lei ordinária,

7 aprovada no 2" turno. a proposta será remetida à Comissão de Redação:

t aprovada cm redação final. a emenda à Constituição sera promulgada pela Mesa da Assembléia no
prazo de cinco dias, enviada à publicação e anexada. com  o respectivo numero de ordem, ao texto da

Constituição do Estado.
Ë. vedada a rcapresentação. na mesma sessão le g islativa ordinaria ou cm período de convocação

cxtsaordinaria da Assembléia. da matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
preiudicada.

A Constituicao não pode ser emendada na vteéncia de estado de Sitio ou estado de dcicsa. nem quando
o Estaoo estiver sob intcr\'CflCàO iedcral.

Projeto

A apresentaçao de protejo dc lei complementar ou ordinaria cane a qualquer membro. a comissao ou
à Mesa da Assembléia Leg islativa. aoüovemauordo Estado. auTrinunal de Justiça. ao Tribunal de Contas.

ao Procurador-Geral dc J' uça e aos cidadãos. na lorma e nos casos definidos na Constituição do Estado

A iniciativa le g isla .t e. pois. conierida concorrentemente a mais de urna pessoa ou orgão. Todavia.

a Constituição opõe ai g as exceções ao principio da iniciativa concorrente. atnhuinuo com cxciusividade

a a' gum deles a inicia . dc determinadas maicrias.

A Constituição	Estado relaciona. no art. bo. as maicrias de iniciativa privativa Ua Mesa da

Assembléia. do TrW ai de Contas. do (.jovemauor cio Estado e do Tribunal dc Justica. Íacultando ao

Procurador-Geral (L,	,tica. no 2" do mesmo arti go) e no art. 125. a iniciativa de matérias exnressamefltc

indicadas
A iniciativa po pular. inovacão da vi gente C'onstituicão da Renublica. pode ser exercida. no ámbito U

Estado, salvo nas hipoteses de iniciativa privativa e de matéria ndeie g ável. pela apresentação à Assembléia

Lecislativa de nroieio de lei, suOscrito por. no minimo. lo mil eleitores do Estado. em lista organizada por
entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizara pela idoneidade aas assinaturas, das
quais 25Ç. no máximo. poderão ser de eleitores alistados na Capital do Estado.
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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.

2.2.1. Projeto de lei complementar

A Constituição prevê, em muitos de seus dispositivos, a edição de lei destinada a complementar suas
normas relativamente a determinada matéria: "O Estado poderá instituir, mediante lei complementar...":
"Lei complementar organizará. .".: 'Cabe à lei complementar. . --- etc.

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

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

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 Judiciárias:
C) o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares; e
d as leis orgànicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da

Delensorja Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

2.2.2. Projeto de lei ordinária

A lei ordinana, que. na prática. é chamada simplesmente lei. é o ato legislativo típico, que. cm regra.
edita normas gerais e abstratas.

A Constituição reserva à lei ordinária a regulamentação da matéria prevista cm vários de seus
dispositivos, utilizando fórmulas como: "a lei estabelecerá ...... "nos termas da ler', "a lei asse c?urarcí",
'na forma da lei", "no prazo da lc". 'nas hipoteses previstas em lei". 'nos casos e condições previstos
em lei". "atendidas as condições que a lei estabelecer" etc.

O projeto de lei tem a seguinte tramitação:

li recebido, e numerado, enviado a publicação e distribuído às Lideranças. para conhecimento, e às
Comissões competentes, para ser objeto de parecer ou de deliberação. conrnrrne o caso;

2) enviado à Mesa, o parecer e publicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia em 1 1 turno;
3 a apresentadas emendas no decorrer da discussão, estas, após publicadas, serão encaminhadas, com

o pro jeto. à comissão a que este tiver sido distribuído, para receberem parecer: encaminhado à Mesa. o
parecer sobre as emendas e publicado ou distribuído em avulso, e o projeto incluído na ordem do dia para
votação:

b não sendo apresentadas emendas no l Q turno. o projeto. uma vez encerrada a discussão. é submetidoa votação;

4 aprovado no 1 9 turno, o projeto é despachado à comissão comoetente, a fim de receber parecer para
o 21 turno: quando houver emendas aprovadas, o parecer conterá a redação do vencido;

5 no 2 turno, o pro jeto sujeita-se aos prazos e formalidades do l. observado, ainda. o seguinte:
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a) não é admitida emenda prejudicada ou rejeitada;
b só é admitida emenda contendo matéria nova por acordo de Lideranças e desde que pertinente à

proposição;
c a emenda é votada independentemente de parecer de comissão:

6) concluida 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 Le g islativa não se manifestarem até 45 dias sobre o proieto. será ele incluído na ordem
do dia, para discussão e votação em turno único. sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos.

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

2.2.3. Projeto de resolução

A resolução destina-se a regular matérias da competência privativa da Assembleia e as de caráter
político, processual. legislativo ou adininisi.rauvo, excluídas do âmbito da lei.

O art. 207 do Regimento interno da Assembléia confere eficácia de lei ordinária à resolução aprovada
e promulgada na forma nele estabelecida.

No que se refere à tramitação. aplicam-se ao projeto de resolução as disposições relativas ao projeto
de lei ordinária.

2.3. Delegação legislativa

A lei delegada um ato normativo elaborado e editado pelo Chefe do Executivo, em razão de
autorização do Poder Legislativo e nos limites por este estabelecidos.

Nos termos da Constituição do Estado. a delegação ao Governador do Estado terá a forma de resolução
da Assembléia Lc g istauva. que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício e poderá determinar
a apreciação. pela Assembleia. uo projeto de lei dele gada, caso em que este sera submetido a votação unica.

vedada qualquer emenda.
A Constituição exclui cio âmbito da dele gabilIdade os atos de competência privativa da Assembléia

Le gislativa, a matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre:

1 - organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. a carreira e a
arantia de seus memoros. h	assim a carreira e a remuneração dos servidores de suas secretarias;

-Planos Plurianuais iretrizes Orçamentárias e Orçamentos.

2.4. Veto a proposicã	lei

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

Se o Governador do Estado opuser veto, total ou parcial. a pro posição de lei, publicá-lo-a e. dentro

de 48 horas. comunicara seus motivos ao Presidente da Assembléia.

O veto total, por ating ir toda a proposição de lei. implica o seu reexarne total. O veto parcial obriga
oreexame apenas dos dispositivos vetados, devendo os restantes ser promulgados e entrar em vigor apos
a publicação, mesmo antes da reapreciação da parte vetada.
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O veto será encaminhado à Assembléia por mensagem governamental e terá a seguinte tramitação:
1) lido no Pequeno Expediente e publicado, será distribuído à comissão especial nomeada pelo

Presidente da Assembléia, para, no prazo de 20 dias, receber parecer;
2) dentro de 30 dias. contados do recebimento da comunicação 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 ordem do

dia da reunião imediata. sobrestadas as demais proposições, até votação final, ressalvado o projeto de
iniciativa do Governador do Estado com solicitação de urgência:

4 a) se o veto não for mantido. a proposição de lei será enviada ao Governador para promulgação:
se. dentro de 48 horas, a proposição de lei não for promulgada. o Presidente da Assembléia a promulgará.
e. se este não o fizer cm igual prazo. caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, devendo-se observar que tal
competência se transfere. sucesslvamentc, ao r-V ice- Presidente, ao 1 1 . ao 2°. ao 3 1 e ao 4-Sccrcta.rios, de
conformidade com o disposto nos arts. 86 e 90 do Regimento Interno;

h mantido o veto, o Presidente da Assembléia dará ciência do tato ao Governador do Estado.

As disposições relativas à Iramitação do projeto de lei ordinária aplicam-se, no que couber. à apreciação
do veto.

2.5. Emenda e Substitutivo

A emenda é proposição apresentada como acessória de outra e
aditiva. modificativa. substitutiva ou supressiva.

conforme sua finalidade, pode ser

É aditiva a emenda que se acrescenta a outra proposição: modificativa, a que altera dispositivo sem
modificá-lo substancialmente: substitutiva, a apresentada comosucedânea de dispositivo ou como resultado
da fusão de outras emendas: supressiva. a destinada a excluir dispositivo.

Quanto à sua iniciativa, a emenda á:

a) de Deputado:

W de comissão, quando incorporada a parecer:
e) do Governador do Estado, formulada, através de mensa gem, a proposição de sua autoria.
Chama-se subemenda a emenda apresentada a outra emenda cm comissão, ou no caso de nerda de prazo

pelas comissões, quando é dcsinado Relator em Plenário para emitir parecer sobre projeto de iniciativa do
Governador com solicitação de urgência.

A emenda será admitida quando pertinente à matéria contida na proposição principal e quando incidente
sobre um só dispositivo, salvo matéria correlata.

Denomina-se substitutivo a proposição apresentada como sucedânea integral de outra, a plicando-se-
lhe as normas regimentais atinentes à emenda.

Deve-se assinalar que o Regimento Interno estabelece preferência do substitutivo sobre a proposição
a que se referir, bem como do substitutivo de comissão sobre o de Deputado.

2.6. Requerimento

Requerimento e todo pedido feito por Deputado ou comissão a respeito de matéria prevista no
Regimento interno.

Os recuenmen(os, escritos ou orais. sujeitam-se:
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a) a despacho do Presidente da Assembléia:

b) a deliberação de comissão:

c) a 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 último
subscrito por 113 dos membros da Assembléia).

São apreciados conclusivamente pelas comissões os requerimentos escritos que solicitam: manifestação
de aplauso. regozijo ou con gratulações: manifestação de pesar por falecimenLo de membro do poder público:
providências a Órgãos da administração estadual.

São submetidos a deliberação do Plenário, dentre outros. os requerimentos escritos que solicitam:
prorrogação de horário de reunião: adiamento dc discussão ou dc votação: informações s autoridades
estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia: inserção, nos anais da Assembléia. de documentos e
pronunciamentos não oficiais especialmente relevantes para o Estado, sendo suieitos a parecer os dois
últimos requerimentos mencionados.

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

3. Conclusão

importantes inovações ocorreram no âmbito do processo legislativo cm decorrência das normas
constitucionais e regimentais vigentes.

Consideram-Se substanciais as seguintes alterações:

a) atribuição de poder deliberativo às comissões:
h ampla e eletiva participação da sociedade civil, assegurada pela iniciativa popular de projeto de lei

e pela apresentação de petição. reclamação. representacão ou gueixa contra ato ou omissão de autoridade
ou entidade públicas:

ei atribuiçãodecompetênciaàSCOmiSSõCS para areahzaçãode audiência pública Ct1rC	do Estado.

com vistas a subsidiar o processo le g islauvo. ot,scrvada a disponibilidade orçamentaria:

di substituição da figura da aprovação automauca pela do esgotamento da deliberação legislativa
sobre* proicto de autoria do Governador com solicitação de urgência, veto. resolução impugnada

motivadamente. no todo ou cr» pane. pelo Presidente da Assembléia:

c incidência de veto parcial tão-somente em texto integral de arti go. de paragraio. de inciso OU dc

alinca. sendo abolida. portan . a pratica condenavel do veto incidentes obre palavra ou gnipo de palavras:

f instituição de comissão representativa da Assembléia. para funcionar durante o recesso. com  as

atnhuições. entre outras. de elaborar proicto e exercer a competência da Comissão de Constituição e Justiça
no que se refere à adequação de projeto de lei de iniciativa popular às exi gências regimentais:

g previsão do "auorwn" de 3/5 para aprovação de proposta de emenda à Constituição e de maioria
absoluta para reciçào de veto:

h a extensão do conceito de proposição ao recurso. ao  parecer. a representação popular. ao

suhsuwtivo. à mensagem e a matena assemelhada:
o a previsão de dois turnos de discussão para a proposta de emenda à Constituição e o proieto.

excetuados os casos indicados no texto regimental:
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j) aplicação aos projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código das normas de tramitação
de projeto de lei complementai quanto à contagem em dobro dos prazos regimentais.

Os mecanismos postos à disposição do Legislativo, permitindo-lhe exercer, ativa e eficazmente, 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 institucionais e o necessário equilíbrio entre os
Poderes.
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PRINCÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

Júlio César dos Santos Esreves - Secretário Temático-Processual

Tem sido da tradição constitucional brasileira, desde a Carta Política Imperial, a previsão de garantias
especiais aos parlamentares: garantias que. corno salienta Manoel Goncalves Ferreira Filho. "são dadas aos

pariaineniarc.r em noI do Le eisiau' (Comenlarios à Consutuicão Brasileira - Emenda Constitucional

n 1 . de 17/10/69. 1 vol.. Saraiva. 1972. p-214).

O exame do tema percorre comumcntc o caminho que conduz. num primeiro momento, a constatação
de certa controversia sobre a natureza das imunidades. Encontram-se. de um lado. aqueles que. buscando
esteio no principio da iiivaldade. consideram as imunidades como privilegios inadimissiveis e incompatiVeiS
com o regime republicano. Em outro flanco. os que não admitem a identificação das imunidades como
privilégio ou distinção pessoal. considerando-as, antes, condição indispensavel à proteção do Poder

Le gislativo e à existência do sistema representativo.

Não será difícil perceber que a razão assisteà segunda e rnaoritária corrente.

É ine g ável que as imunidades, longe de se consuluircm privilégios pessoais. têm um sentido rX)líUc()
institucional grave e relevante. aquc estão intimamente rclacionadasComo livre exerciciodareprCsentaçao
popular. As imunidades não se situam, como observa o eminente protessor Raul Machado Horta, na órbita
dos direitos subjetivos. Não se tratando de privilcgios ticcorrentes que são Ge uma situacão objetiva.
encontram-se - assevera o retendo autor - no olominio do jus conimufle cf. "imunidades Parlamentares"

in "Revista de Intorrnacã() Le gislativa" —jul/dcz. 1967

Tal situacaoohietivacoflSiSte em que arcnrcscntacafl popu lar deve estar necessariamente iivrc Uc pcia.
desembaracada de rcsrncocs que possam comprometer sua indcpendncia e. cOnSeqUentCtl'ICnEC. a propria

soberania por)ular.

Fica claro. ÍX)iS, uuc as imunidades não conhlL9irarn mero iavorou privilêgio individual. SCtO atributo

do Poder Le g islativo, corno um todo. e não indivtduainicnie (10 parlamentar. Pertencem riginariamCi1tC nao

ao individuo, representante do povo, mas sim ao Poder que o parlamentar inte gra. À pronosito. assinalou

o então Senador Paulo brossard: "Niri 'ueni t cnora Que a l,):u,ihia(Ie e prerro coroa COI1TCP11t1 C,nara

reriexa,rzenic a seus memnrr '. Exatamente por esse seu caraicr institucional. téfli-se CfliCfldiOO

imunidades como pessoalmente indisponiveis. Ausente o rxicr pessoal de disposição. conciui-c que iiao

	

assiste ao parlamentar o direi	ic renunciar àq uela prcslacã() jurídica.

	

As imunidades enconir	sua disciplina no art.	tia Lonsutulçao ua I\eouImLu.

"Ar:. 5 - Hx Depuiaci. c Senadores s() i,ztjofaeis por suas opiniões. paiavra.v e io1o.

§ 1' - Desde a exnedico do di ploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos.

salvo em flagrante de crime inaiiancavcl. nem prxessaoos cnrninaimeflte. sem previa licenca de sua Casa.

- O indeicrirnenio do pedido de licenca ou a ausencia de delrncracão suspCflU a prescricão

enquanto durar o mandato.

§ - No caso d. flagrante de crime inaiiançavcl. os autos serão remetidos. dentro de vinte e auatro
horas. à Casa respectiva nara uuc. veio voto secreto tia maioria de seus memrros, resolva sote a prisao e

autorize OU não a iorrnacão de culpa.
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§ 4° - Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 5' - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou

prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações.

§ 61 - A incorporação às Forças Armadas de Depurados e Senadores, embora militares e ainda em
tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 7 - As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio. só podendo
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros (ia Casa respectiva, nos casos de atos praticado.r
fora do recinto do Con'resso, que selam incompaziveis com a execução da medida."

As imunidades parlamentares, previstas no citado artigo como prerrogativa do parlamento, constituem
principio Constitucional expressamente estendido aos Deputados Estaduais, pelo comando do art. 27 do
Estatuto Fundamental, Estampa a Constituição do Estado, pois. em seu art. 56, relativamente ao Deputado
Estadual, as mesmas regras sobre imunidade da matriz federal.

Identifica-se, desde lo go, no tratamento Constitucional, a possibilidade de classificação das imunidades
cm duas espécies distintas.

A primeira é a que se contém no caput do retrotranscrito art. 53. Trata-se da imunidade material, ou
ainda, como preterem al guns. da inviolabilidade, pela qual se exclui a qualificação criminal quanto às
opiniões, as palavras e aos votos dos parlamentares.

A exclusão da cnminalidadc nesses 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 penar' op. cit. p. 460).

A Constituição de 5 de outubro de 1988 inovou ao dispor sobre a regra da inviolabilidade parlamentar
de forma a torná-la mais ampla.

É que. diferentemente do texto anterior, não se inseriu na nova Constituição a ressalva contida no ari.
32 da Emenda Constitucional n° 1/69. o que equivale a dizer que não mais se tem como excepcionada da
Inviolabilidade a hipoicse de crime contra a honra.

Por outro lado, o dispositivo consUtucional anterior fazia referência ao exercício do mandato para
efeito de incidência da imunidade material, do que decorria o entendimento segundo o qual a proteção só
se mostrava aplicável na hipótese de opiniões,  palavras e votos emitidos no desempenho dos misteres
parlamentares

A vi gente Constituição. dispondo sobre a imunidade material. preservou, como já se mostrou a re grade que "os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos", sem expressamentecorrelacioná-los com o desempenho do mandato.

O novo tratamento, em uma primeira análise, pareceu autorizar o entendimento de que a imunidade
material recebera consideravel alar gamento, para estabelecer que con gressistas e Deputados Estaduais
passassem a ser considerados absolutamente imunes quanto à expressão de pensamento. Mencione-se, aqui.
o despacho do eminente Desembargador Freitas Barbosa, do egré gio Tribunal de Justiça do Estado.
publicadoem 8/10/88. no "Diário doJudiciáj-jo", logo após a promulgação da nova Constituição. no sentido
de que "a Constituição vi gente acolheu o princípio da imunidade parlamentar absoluta em tema demanifestação de opinião".

A posição do Supremo Tribunal Federal é, todavia, refratária ao entendimento de que a imunidade
material seja absolutamente incondicionada.

Com eÍ'eito. decidiu o pretório excelso que' 'imunidade parlamentar material só protege o congressista
nos atos, palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do ofício conressual" (Inquérito Q 510. in
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"Revista de Direito Administrativo" n 183. p. 107).

Destaque-se do julgado o seifuinte trecho do voto do relator. Ministro Celso de Mello:
no eiianto. não sinifica que a imunidade material. ho je, em face do texto constitucional

vigente. tenha . lastecido a tal ponto que ahran,a e proteja o congressista na prática de atos quaisquer.
ainda que desvi L1ados do exercício do ofício con Qressual. E evidente que somente serão passíveis dessa
tutela instizucio il. dessa especial proteção Éurídico-,nstiluClOflaL os aios cuja pratica seia, em verdade.
imputável ao CX ício do mandato legislativo, havendo, pois. que se identificar a necessária existéncla
de um nexo de c	alidade entre a pratica do aio e o exercido da atividade lei'islativa".

Pela prãtica de outros crimes, não relacionados coma emissão de opiniões, palavras e votos caos quais
a imunidade material á inaplicável. não poderão os parlamentares ser presos. salvo em flagrante de crime
inaiiançavel. nem. processados cnrninai.rnenie. sem previa licença de sua Casa, corno determinam os arL.

53. § 1 e 56. § 1. respcctivamCfltc. das atuais Consutuiçoes da Republica e do Estado.

Cuida-se aqui da imunidade propriamente dita. aquela que torna imnrocessa vcl o Deputado. sendo.

na lição de Raul Macnado Horta. de relevo processual. E essa segunda especie de imunidade que se
denomina lormal e de que decorre a improcessablidade uo parlamentar, salvo se concedida. pela Casa de
que sc3a membro. licença para esse um, o que o tornara sujeito as regras do direito comum.

No caso do De putado Estadual. cujo foro especial dc julgamento é o Tribunal de Justiça do Estado
tari. 56, § 4'da Constituição Estadual). a licença será solicitada por aquela Cone, que so recebera adenúncia. -
caso a deliberação da Assembléia Legislativa resulte na concessão dela.

A decisão da Casa Le g islativa envolverá o exame de todas as rcras da acusação e deve voltar-se
principalmente para o aspecto da sinceridade do pedido. A apreciação sera. portanto. livre e ampla. devendo

OS membros do Poder estar atentos aos propósitos da solicitação. Como ensina ainda o protessor Raul
Machado Horta. cabe-lhes "inda car. desde lo t,'o. se os processos que ,notivaram o pedido de licença para
processar não passam ae processos simuiados. inspirados fiOS sentimentos de rancor pessoal ou de PaLvão

poluica para atin 'zr a inciependcnciu £10 parlamentar. 5e fluo toreni iaonewfleflle encon,raaas CSSd.Ç

((LUSUS impeaizzvas a iiccnca ievc ser concedida (ob. cii. n. 51

Nada impede - ao contrario, tudo aconselha -que a matena seta examinada sob todos os ãnu los. uuc
incluem, como afirmou o Senador Argemiro Fi g ueiredo. "os aspectos moral. social e politico" alem do

";uritn da denuncia" à vista dos elementos que a instruem ("imunidades Parlamentares " . in "Revista de

liiiorniaçao Lccislativa" - jurmo! 1 t)bS . . 15
Convem que se rcistre ter \ssemhláia de Minas dcne!ado recentemente a concessão de licença para

processar Deputado solicitada t - Tribunal deJustiça. rx)r entender que se tratava de hipótese de imunidade
material. de cuta disponihilida	ao cabe à Assembleia sequer coeitar. soo pena de otensa à Consutuicão.

Denegada a licença. est: uspcn.sa a prescrição do delito enQuanto durar o mandato. o aue significa

uuc o Deputado poclera ser . inac10 ao processo. dc acoruo com as regras comuns. anos a expiração do

mandato.

A imunidade envolve	Ja a vedação de que o parlamentar, salvo em fla grante de crime inafiançavcl.

se-ia preso desde a expedic, to diploma até o final uo mandato

Verificada a prisão do	iamcntar pela ocorráncia da unica hinotese em que isto se mostra possível.
qual sela. a de tia grantc õc crime inaitançavel. canera tambem ao pafla.meritO resolver sobre a prisão e

autorizar ou não a tormacão de cul pa, ou a instrução criminal.

.•\ disciniina constitucional das imunidades tem como novidade. in.senda no novo Di ploma, a previsão

de oue o parlamentar não esta obrigado a testemunhar sobre iniormacões recebidas ou prestadas em luncão
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do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele receberam informação arts. 53.§ 5°, da Constituição Federal, e 56. § 5 11 . da Constituição Estadual).

Trata-se de uma limitação ao dever de testemunhar, que, no entanto, subsiste para o parlamentar.
quando não se trate de testemunho relacionado com o exercício do mandato, nas hipóteses constitucionais
mencionadas: nada impedindo, por outro lado, que o representante popular opte por testemunhar, deixando
de fazer USO de sua prerrogativa.

Em qualquer caso, o Senador, o Deputado Federal e o Deputado Estadual, bem como outras
autoridades, nos termos dos arts. 221 do Código de Processo Penal e 411 do Códi go de Processo Civil, não
serão intimados como qualquer testemunha. Seu depoimento far-se-á mediante previo ajuste com o Juiz
acerca do dia, do local e da hora. Tem sido da tradição do Legislativo mineiro o comparecimento do
Deputado a Juízo para ser ouvido.

Di ga-se, à guisa de conclusão, apos esse breve exame do instituto, tal como previsto em nosso
ordenamento jurídico, que as imunidades parlamentares buscam fundamento no principio de independência
de funcionamento e exercicio do Poder Legislativo. Consubstanciam as imunidades uma opção de natureza
política, com sede consrnucioriaj, pertinente ao parlamento, sendo aplicáveis aos membros desse apenas de
modo consectai-io e indireto.
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