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ASSEMBLÉIA DE MINAS

O Poder do Cidadão

Constitu ição
e Justiça

Deputados da CCJ
analisam todas as
proposições que
tramitam na
Assembléia

1rabalho da Comissão
é para garantir a
Constitucionalidade
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Em apenas duas reuniões extraordinárias, ambas
realizadas no dia 24 de junho, a Comissão de
Constituição e Justiça analisou um total de 94
proposições e, num esforço concentrado de mais de sete
horas de debates, aprovou 36 pareceres favoráveis e 35
pareceres contrários. Este exemplo é um bom resumo do
trabalho da CG::J,que tem como principal função fazer a
análise de todas as proposições que são apresentadas à
Assembléia, analisando-as não pelo mérito, mas pelos
aspectos da "constitucionalidade, juridicidade e
legalidade". Muitas vezes, os membros da Comissão
concordam com o mérito da proposta, mas são
obrigados a rejeitá-Ia.

Por estas razões, em 2003 a CCJ inovou em seu
método de trabalho, adotando o critério de procurar
"salvar': projetos com vícios de inconstitucionalidade,
mediante emendas e conversas com os autores. Além
disso, para evitar que emendas ou substitutivos
incorporados durante a tramitação posterior dos projetos
introduzissem vícios de natureza constitucional, jurídica
ou legal, a CCJ destacou um assessor para acompanhar
de perto toda a tramitação dos projetos.2003
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Subteto salarial, p.olêmico, foi discutido em audiência pública Outros temas

A questão do estabelecimento de um teto salarial
para os servidores ativos e inativos do Estado mereceu
ampla discussão da CCJ, a partir do PL 1912003, do
governador, que fixava um teto remuneratório para
os servidores do Executivo. A CCJ apresentou
substitutivo ao texto original, mas já advertia que a
matéria ficaria condicionada à regulamentação do
inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, à época
em discussão no Congresso Nacional e que vinculava
os subtetos estaduais ao o subsídio mensal, em
espécie, dos membros do Supremo Tribunal Federal
(STF).

O parecer do relator da matéria, deputado Ermano
Batista inovou ao incluir as vantagens pessoais no limite
salarial dos servidores e agentes públicos. "As vanta-
gens pessoais são definidas em lei, portanto a lei pode
restringi-Ias", argumentou o deputado, em seu parecer.
Quanto aos outros Poderes, o parecer ressaltou que cada
um tem competência privativa para iniciar o processo
legislativo sobre a remuneração de seus servidores.

44/2003, do deputado Miguel
Martini, que determina aos hos-
pitais públicos realizarem cirurgia
reparadora gratuita em casos de
lesões ou seqüelas comprovadas
pela apresentação do boletim de
ocorrência policial. Originalmen-
te, o projeto favorecia apenas mu-
lheres vítimas de violência, mas
o substitutivo apresentado pela
CCJ estendeu o beneficio a qual-
quer vítima de violência, preser-
vando a igualdade jurídica entre
os sexos.

.Â. A CCJ modificou a redação do
PL 268/03, do deputado Paulo
Piau, que incentiva a entrada de
estudantes afro-brasileiros na
educação infantil, no ensino fun-
damentai das escolas da rede pú-
blica estadual, para garantir sua
aprovação. Enquanto o projeto
original previa a reserva de 25%
das vagas para os estudantes afro-
brasileiros, o substitutivo estabe-
lece que "no processamento das
matrículas será observada, tanto
quanto possível, a paridade étni-
ca na composição das turmas".

.Â. A CCJ aprovou parecer ao PL
15712003, do deputado Rogério
Correia, que dispõe sobre a utili-
zação de software livre em com-
putadores na administração públi-
ca estadual. O relatório do depu-
tado Ermano Batista, aprovado
sob a forma de substitutivo, acres-
centa ao projeto original algumas
especificações técnicas sobre a
forma de utilização dos chamados
software livres.

.Â. A CCJ propôs, a requerimento do
deputado Bonifácio Mourão, a
criação de um grupo técnico-par-
lamentar para definir os critérios
de formação de regiões metropo-
litanas em Minas. O requerimen-
to é resultado dos debates reali-
zados pela Assembléia sobre as
regiões metropolitanas, com o ob-
jetivo de regulamentar artigo da
Constituição do Estado, que pre-
vê a criação dessas regiões. Para
compor o grupo a CCJ indicou o
deputado Gustavo Valadares .

Funfip, software livre,
cirurgia reparadora ...

.Â. A CCJ aprovou, em reunião no dia
18 de dezembro, o parecer pela
inconstitucionalidade do PL 1.095/
2003, do deputado Ricardo Duarte,
que propõe que o Estado arque
com o custo de taxas de água e
energia elétrica dos hospitais uni-
versitários mantidos por institui-
ções públicas com 70% dos leitos
destinados ao SUS. O parecer afir-
ma que o poder público "não pode
assumir despesa de caráter conti-
nuado, sem a estimativa do impac-
to orçamentário-financeiro e sem a
indicação da origem dos recursos
para seu custeio".

.Â. A CCJ considerou legal a cessão
de integrantes da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar
para entidades associativas de mi-
litares, contida no PLC 43/2003,
do governador. A matéria teve
como relator o deputado Ermano
Batista. O projeto estabelece con-
dições para que a entidade esteja
apta a receber esse reforço de pes-
soal, como a necessidade de um
estatuto registrado há pelo menos
três anos e a abrangência de atu-
ação em todo o território minei-
ro. Determina, ainda, que os mi-
litares designados não terão
qualquer prejuízo em seus venci-
mentos.

.Â. A criação do Fundo Financeiro de
Previdência (Funfip) foi considera-
da constitucional pela CCJ, duran-
te a reunião realizada no dia 20 de
novembro, quando foi aprovado o
parecer pela legalidade do PLC 44/
2003, do governador, que trata do
assunto. O Funfip, vinculado ao
Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg), substitui a Conta Finan-
ceira de Previdência (Confip), cri-
ada pela Lei Complementar 64, de
2002. O objetivo do fundo é garan-
tir os recursos para o pagamento de
beneficios como aposentadoria, li-
cença-maternidade e abono-família
aos_servidores dos três poderes. O
relator da matéria foi o deputado
Leonardo Moreira.

.Â. A CCJ ampliou o alcance do PL

A ínclusão das
vantagens pessoais no
teto salarial dos
servidores públicos foi
tema de audiência
pública realizada no
dia 3 de abri! pela
CCJ. Na ocasião, não
houve consenso sobre
o tema e até o secretá-
rio de Estado do
Planejamento e
Gestão, Antônio
Augusto Anastasia
(foto), disse que tinha
dúvidas se as
vantangens deveriam
ou não ser incluídas
no texto da proposta.

Estad ua I ização
de estradas foi
questionada

A estadualização das estradas que
ligam Jaíba a Espinosa e Jaíba a
Monte Azul, no Norte de Minas,
proposta pelo PL 153/2003, do
deputado Carlos Pimenta, também
gerou polêmica na Comissão, quanto
à sua constitucionalidade. O parecer
do relator, deputado Gustavo
Valadares, concluiu pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade da proposta e foi
amplamente discutido, antes de ser
mantido. Os deputados Ermano
Batista e Bonifácio Mourão lembra-
ram o preceito constitucional que
proíbe à Assembléia aprovar leis que
criem despesas para o Estado, sem a
identificação da fonte de financiamen-
to. O autor do projeto insistiu na
defesa do mérito da proposta, pela
importância que a estadualização das
rodovias poderá ter para a região.

mas desse tipo só pode ser proposta
pelo governador do Estado, mas os
deputados Durval Ângelo e Leonardo
Moreira insistiram na aprovação do
projeto. "A proposta tem controvérsi-
as quanto à legalidade,
constitucionalidade e juridicidade,
mas o interesse público é fundamen-
taI", contestou Durval Ângelo. A
Comissão optou por solicitar ao
Governador do Estado o envio de
matéria a respeito, nos mesmos
termos do projeto original, sanando o
vício apontado pelo relator.

Uso de aeroporto gera muito debate
A criação de um programa para

estimular a utilização do Aeroporto
Regional da Zona da Mata como
terminal de exportação e importação
de produtos de alta te~nologia gerou
polêmica na reunião do dia 6 de
novembro na Comissão. Esse progra-
ma de incentivo foi objeto do PL 986/
2003, do deputado Leonardo
Moreira, que recebeu parecer contrá-
rio da CCJ.

O deputado Gustavo Valadares,
relator do parecer na Comissão,
argumentou que a criação de progra-

Emenda garantiu
. .
Isonomia para
apostilamento

Emenda da Comissão estendeu até
29 de fevereiro de 2004 o prazo para
servidores do Tribunal de Justiça, do
Tribunal de Contas e da Procurado-
ria-Gerai de Justiça que ocupam
cargo em comissão ou exercem
função gratificada completarem o
prazo para assegurar o seu
apostilamento. Essa foi a principal
mudança apresentada pela Comissão
aos projetos que trataram do fim do
apostilamento no Poder Judiciário, no
Ministério Público e no Tribunal de
Contas e estabeleceram regras de
transição analisar. O parecer foi do
deputado Durval Ângelo.

Segundo o parecer, os projetos
originais não observaram o prazo de
transição estabelecido na Lei 14.683,
de 2003, que regulamentou a matéria
no âmbito do Executivo e que estabe-
leceu 29 de fevereiro como data-
limite para a contagem do tempo de
serviço, para fins de apostilamento.
"Por uma questão de isonomia,
entendemos que se deve dar trata-
mento uniforme à matéria, qualquer
que seja o servidor alcançado",
afirmou o relator .

Comissão
corrigiu
projetos do
governo
para
preservar
direitos dos
servidores
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Comissão de Constituição e Justiça

Remetente: ASSEMBLl

As comissões
temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou p'arciais do
governador a
proposições de lei.

Um balanço
positivo

A tramitação dos
projetos e de
outras proposições
citadas neste
documento pode
ser consultaaa no
site da Assembléia:
www.almg.gov.br

Enten a as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
P.L - Projeto de Lei

Comissão incluiu
(&T nas parcerias
pú bl ico-privadas

Uma emenda que prevê o

investimento pelas empresas priva-

das em projetos de pesquisa, ciência

e tecnologia foi a principal alteração

proposta pela Comissão ao PL 889/

2003, do governador, que dispõe

sobre as parcerias público-privadas

(PPP). A emenda foi apresentada

pelo deputado Gilberto Abramo e o

parecer, favorável à aprovação do

projeto, foi relatado pelo deputado

Bonifácio Mourão.

De acordo com Mourão, o

substitutivo foi apresentailo para

organizar o texto dentro da técnica

legislativa, facilitando sua compre-

ensão. Segundo ele, há no PL um

proRósito não apenas normativo,

mas também pedagógico, no sentido

de se anunciar um novo modelo de

relação entre o público e o privado e

demonstrar o compromisso do

Estado com essa proposta. "Por isso,

é necessário que a lei seja clara,

precisa e de fácil entendimento para

os destinatários", justilica o relator,

que propôs nova estrutura ao texto,

eliminando excessos e repetições,

uniformizando termos e eliminando

palavras de sentido vago.
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