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Procuradores criam entidade nacional

junho I julho

Associação defenderá autonomia da representação judicial e extrajudicial das Assembléias

A procuradora-geral da
Assembléia de Minas, Sueli
Barbosa de Abreu, é a mais
forte candidata à presidência
da Associação Nacional dos
Procuradores de Assembléias
Legislativas nas eleições que
ocorrerão em setembro, no Rio
Grande do Norte. A entidade
foi criada recentemente para
representar os procuradores e
consultores jurídicos de As-
sembléias Legislativas em ní-
vel nacional.

Como principal responsá-
vel pela coordenação do pri-
meiro e segundo encontros de
procuradores, ocorridos res-
pectivamente em 1993, em
Belo Horizonte, e no último

mês de maio, no Rio Grande
do Sul,Sueli assumiu a liderança
do movimento, que tem como
principal objetivo a defesa da
autonomia dos poderes do Esta-
do e o fortalecimento da demo-
cracia no Brasil.

Ao lado da procuradora
Maria Coeli Simões Pires, a
"Tcheli", também da Procura-
doria-Geral da Assembléia de
Minas, Sueli dirigiu, em Porto
Alegre, os trabalhos dos repre-
sentantes de 19 Estados brasi-
leiros, que resultaram na apro-
vação do estatuto da Associa-
ção e na eleição da diretoria
provisória, encabeçada pela
procuradora-geral da Assem-
bléia de Minas.

Sueli participa da diretoria provisória da entidade

C9 A valorização do Poder Legislativo
A articulação dos procu-

radores para a formação da
entidade nacional surgiu com
a discussão em torno da refor-
ma constitucional de 1993, que
acabou não acontecendo. Com
a retomada do processo de re-
visão da Carta Magna, os pro-
curadores se anteciparam para
fazer a defesa da independên-
cia do Poder Legislativo. Para
que haja essa independência,
ressaltam os procuradores, é
preciso manter autônoma sua
representação judicial e
extrajudicial.

A importância das Procu-
radorias-Gerais das Assem-
bléias para garantir as prerro-
gativas do Poder Legislativo e

a questão da autonomia dos
poderes como fundamento da
democracia são preocupações
que já haviam sido expressas
na Carta de Minas.

No documento, que sinte-
tiza as conclusões do primeiro
encontro, os signatários, re-
presentantes de 13 Estados,
consideravam "de ordem fun-
damental: a realização de
ações firmes, concretas e
céleres no sentido de valorizar
o Poder Legislativo com me-
didas visando ao cumprimen-
to dos princípios da transpa-
rência, da legalidade, da
moralidade, da ética e do inte-
resse público em todas as ati-
vidades dos Parlamentos".
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