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APRESENTAÇÃO

Ecom grande satisfação que apresentamos ao público este Manual de

Redação Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
tem como objetivo principal tornar-se uma referência teórica e prática para
Deputados e servidores dos três Poderes do Estado no trabalho de elaboração

de textos relacionados com a atividade legislativa e parlamentar.

Este Manual é o resultado de um persistente esforço de redatores da Casa
dedicados ao estudo da língua portuguesa e do seu uso no Parlamento. O
trabalho procura sistematizar e ampliar estudos sobre a redação parlamentar

que têm circulado de forma fragmentada pela Casa, seja por meio de publicações
esparsas ou apostilas, seja por meio de anotações de uso restrito dos técnicos

no assunto.

A edição deste Manual de Redação Parlamentar representa, assim, um avanço
e, ao mesmo tempo, uma continuidade no campo da formação técnico-política.
É um avanço porque reúne pela primeira vez, em uma única publicação,
informações valiosas e abrangentes, numa síntese que permite a disseminação
do conhecimento com economia de procedimentos. A continuidade, por sua
vez, traduz-se no registro de um conjunto de experiências e pesquisas feitas ao

longo de muitos anos, com o objetivo de evitar a sua dissipação.

Desejamos que as orientações contidas neste Manual, como um curso e um

guia, possam ser úteis não somente aos agentes públicos do Estado, mas também
a outras casas legislativas, aos operadores do Direito e aos cidadãos que se
interessem pelo Poder Legislativo e pelo processo de produção das leis.

MAURI TORRES
PRESIDENTI . DA AssIsBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS



PREFÁCIO

Do trabalho cuidadoso e persistente de várias equipes, integradas por
servidores do Poder Legislativo de Minas Gerais e reunidas sob eficiente
coordenação, resulta este Manual de Redação Parlamentar, cujo conteúdo
retrata, a um só tempo, a fonte genuína de que provém - os textos produzidos
no cotidiano da Assembléia - e a atuação consciente e criativa dos que intervêm
na sua reelaboração.

Muito me honra a incumbência, recebida da Diretoria Legislativa, de
prefaciar este Manual, que concretiza o propósito de seus idealizadores de
oferecer um referencial atualizado e seguro a quantos se dediquem à tarefa de
redigir documentos parlamentares na Assembléia de Minas, e mesmo em outras
Casas Legislativas.

por demais gratificante compulsar um trabalho desse porte,
particularmente para quem exerceu, por mais de duas décadas, atividades de
redação parlamentar e de consultoria técnico-legislativa na Casa e, algumas vezes,
constatou a necessidade de textos norteadores dessas atividades.

Este Manual revela o profissionalismo e a competência dos servidores
responsáveis por sua elaboração, e evidencia que estão em boas mãos as
funções de apoio às atividades legislativas, fiscalizadoras e políticas do
Parlamento mineiro.

Estruturado e elaborado de forma clara, coerente, didática e inovadora, o
Manual apresenta diretrizes de redação e regras de padronização dos documentos
parlamentares nele indicados, que compreendem as proposições do processo
legislativo e os documentos de ordenação do processo legislativo, os atos
normativos internos, os textos de correspondência oficial, os documentos
técnico-consultivos e os pronunciamentos parlamentares.

Em seguida à identificação de cada tipo de documento e anteriormente aos
dados conceituais ou informativos a ele pertinentes, é feita remissão precisa a
um - ou a mais de um - modelo que dele se apresenta.

Além de conjugar, de forma admirável, teoria e prática, o Manual, cujo
principal objetivo é favorecer o trabalho do redator, relaciona as Convenções
Gráficas e de Estilo adotadas na Assembléia.

São dignos de registro trabalhos anteriormente editados pela Casa, entre eles
o Manual de Informações Básicas, nos quais se procurou consignar conceitos e
modelos de proposições do processo legislativo, ou mesmo de comunicações
oficiais e atos normativos.



Todavia, o Manual ora editado vem atender a um novo contexto e a um
novo tempo, em que já se cuida de uma Teoria Geral da Legislação, e a tipologia
legislativa retrata a influência das transformações verificadas na própria forma
de atuação do Estado.

As inovações relativas à atividade de elaboração legislativa decorrem, em
especial, da promulgação, em 9 de julho de 2004, da Lei Complementar n.° 78,
que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado
de Minas Gerais, e que, embora tome como parâmetro as disposições da Lei
Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, contém preceitos
inovadores e atende às especificidades do processo legislativo mineiro.

O Manual contém considerações gerais sobre a lei complementar estadual
e a repercussão de suas normas na produção e na sistematização das leis do
Estado.

Por todos os motivos, é bem-vindo o Manual de Redação Parlamentar, que
vem a lume quando o papel do Poder Legislativo se reafirma e se consolida, e a
maior participação dos diversos segmentos sociais implica a produção de novos
documentos, de que é exemplo eloqüente a proposta de ação legislativa, objeto
de parecer da Comissão de Participação Popular, uma das maiores e mais
recentes conquistas da cidadania.
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Oparlamento, como espaço de representação, abre-se a cenas e linguagens
variadas, que dialogam e se confrontam segundo motivações e propósitos
distintos. Compreender as relações que se travam nessa arena e os papéis
reservados a cada um dos atores envolvidos (parlamentares, técnicos, cidadãos)
é uma condição para o adequado aproveitamento das técnicas de redação
parlamentar. É preciso, assim, distinguir as instâncias de trabalho (o político, o
técnico, o administrativo), os interesses e as responsabilidades (o institucional e
o partidário, o público e o particular, o singular e o coletivo) e, ainda, os
discursos (as palavras e os textos).

Redigir um documento parlamentar é verificar, em cada caso, o peso dessas
diferenças e, a partir delas, construir o texto, num esforço conjugado de técnica
e interpretação.

Os textos produzidos na Assembléia

Os textos produzidos na Assembléia Legislativa, articulando funções de
natureza técnica, política e administrativa, dizem respeito, basicamente, a dois
grandes campos de trabalho: o das atividades parlamentares (legislativa,
fiscalizadora e política) e o da organização institucional.

Os textos relativos ao primeiro campo correspondem aos documentos
parlamentares e constituem o objeto deste manual. Os textos relativos ao
segundo campo, que o manual não investiga, são elaborados paralelamente à
atividade parlamentar e envolvem trabalhos de representação jurídica, de
comunicação institucional, de formação de pessoal, de criação de conhecimento
(pesquisa e memória) e de administração dos serviços.

Embora a natureza e as funções desses textos muitas vezes se confundam,
gerando uma escrita híbrida, de difícil classificação, é possível agrupá-los da
seguinte forma:

Documentos parlamentares

Textos de natureza técnico-legislativa: são aqueles relacionados com o
processo legislativo propriamente dito, por cuja autoria e efeitos respondem
os parlamentares. Incluem as proposições (propostas de emenda à
Constituição, projetos de lei e de resolução, emendas a projeto,
requerimentos, pareceres e relatórios de comissão) e os documentos de
ordenação do processo legislativo (ata, edital de convocação, ordem do dia,
decisão da Presidência).

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR

o
1<

o

1-
z



de natureza plit>- lat\ a: sao aqueles elaborados em
razão das atividades político-administrativas da instituição. Tais
documentos são assinados por parlamentar, no exercício de uma
competência executiva regimentalmente prevista, ou por servidor, no
desempenho de uma atribuição funcional. Incluem-se entre eles os atos
normativos internos e os textos de correspondência oficial.

Textos de natureza técnico-consultiva: elaborados e assinados por
consultoria especializada, servem como informação ou advertência técnica
sobre matéria determinada, com o objetivo de subsidiar o parlamentar em
sua atividade política, ou órgão da Casa, em sua atividade institucional.
Trata-se das informações e das notas técnicas.

Textos de natureza política: são os relativos às manifestações
parlamentares de cunho predominantemente político, de caráter individual
ou partidário. Incluem-se neste rol os pronunciamentos (discursos).

Outros textos produzidos na Assembléia

Textos de natureza jurídico-institucional: são basicamente os textos
elaborados pelo órgão de representação judicial do Poder Legislativo - a
sua Procuradoria. Distinguem-se dos demais principalmente pelo conteúdo
especificamente jurídico e pela interface com o Poder Judiciário.

Textos jornalísticos e de divulgação institucional: destinados aos públicos
interno e externo da Assembléia, adaptam-se aos meios pelos quais são
veiculados. Têm por finalidade divulgar o conteúdo da legislação e as
atividades do Poder Legislativo e prestar esclarecimentos à sociedade, por
meio da imprensa. Esses textos procuram tratar os fatos em linguagem colo-
quial, acessível ao público, distanciando-se, quando possível, do jargão
jurídico e técnico.

Textos acadêmico-institucionais: trata-se de estudos e ensaios teóricos
sobre questões relacionadas com o Poder Legislativo, divulgados em
periódicos, como os "Cadernos da Escola do Legislativo", ou em
publicações especiais.

Textos administrativos: são os documentos relacionados com a atividade
de organização dos serviços administrativos da Secretaria da Assembléia e
dos gabinetes parlamentares.

A linguagem parlamentar

A redação de documentos parlamentares observa, de modo geral, os
princípios que orientam a administração pública e servem de referência para a
redação de textos oficiais nos órgãos públicos em geral. A diversidade de pessoas,
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de interesses, de culturas e, por extensão, de textos que fazem parte do trabalho
de uma Casa Legislativa deve servir, no entanto, como sinal de atenção para o
aproveitamento adequado desses princípios na situação específica de produção
de um texto parlamentar. A abertura a diferentes tipos de discursos e pers-
pectivas é uma marca típica dos parlamentos e tem impacto direto sobre a forma
como os documentos parlamentares são redigidos.

Um dos mais importantes princípios da administração pública, o da
publicidade, deve ser traduzido, do ponto de vista de um redator, pela
necessidade de que os textos possam ser lidos e compreendidos pelo maior
número possível de pessoas. É por isso que se buscam a clareza e a precisão da
forma, e é por isso que a simplicidade e a concisão devem ser tomadas como
marcas da linguagem parlamentar.

O domínio público exige, também, que os atos e as realizações de seus agentes
tenham fundamento de ordem pública e se façam sem idiossincrasias, descolados
de motivações de ordem pessoal. Essa diretriz indica, na redação dos documentos
públicos, a linha da impessoalidade, que não deve significar rigidez e deselegância,
mas sim objetividade e racionalidade. Um texto impessoal evita a manifestação
de opiniões e impressões pessoais sobre o assunto tratado, o uso de figuras de
estilo, como a metáfora ou a ironia, e se prende à formalidade.

A formalidade, no grau em que ocorre na esfera pública, não pode ser
confundida com eruditismo, assim como a simplicidade não admite a vulga-
ridade. A formalidade da escrita supõe um distanciamento entre os interlocutores
e um grau maior de reflexão sobre a linguagem utilizada, o que afasta da escrita
os traços da espontaneidade e da intimidade. A simplicidade, por sua vez, tem
a ver com o emprego de termos acessíveis, com a sintaxe direta, com frases sem
rebuscamento. Um texto simples evita hermetismos, excessos, inversões e jargões
e só utiliza termos técnicos na medida em que forem necessários ao assunto
tratado.

Outra característica dos documentos públicos é a padronização. As regras
de padronização de textos atendem às necessidades de classificação, indexação
e organização de documentos (sua sistematização e arquivamento). Pretende-se
com isso tornar mais fácil para qualquer pessoa o acesso, a consulta e a leitura
dos textos. A padronização, no entanto, não pode tornar-se, em si mesma, a
finalidade de um procedimento.

Pode-se dizer, assim, que os documentos parlamentares, salvo os pronun-
ciamentos, que têm uma dicção bastante peculiar, devem buscar a clareza, a
precisão e a simplicidade, por meio de uma escrita que adote a formalidade e a
impessoalidade e atenda aos padrões de correçào da norma culta.

A adequação do texto e o papel do redator

Sem prejuízo das recomendações gerais referentes à forma da redação
parlamentar, há ainda uma, muito importante, que, de certo modo, coordena
o aproveitamento de todas as outras. Trata-se da diretriz de adequação do texto
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à situação de elaboração. Tanto o texto de um projeto de lei, por exemplo, que
é complexo e sujeito a inúmeras interferências e mutações, quanto, num outro
extremo, o de um ofício, que é singular e feito em condições mais estáveis,
suportam, cada a um a seu modo, um processo de adaptação às circunstâncias
em que são produzidos. Esse processo de ajustamento do texto e de sua linguagem
ao contexto da elaboração, de modo a obter sempre o melhor texto possível, é
fundamental no âmbito das atividades parlamentares.

Os redatores parlamentares têm uma tarefa e uma responsabilidade cruciais
nesse procedimento. São eles que, de acordo com fatores concretos, de ordem
técnica, política ou administrativa, vão preparar o texto e modular a sua
linguagem (a estrutura, a sintaxe, o vocabulário, o grau de formalidade),
considerando especialmente a finalidade do documento e o seu destinatário.

O redator pode ser considerado, nessas condições, uma espécie de mediador
lingüístico das condições e das pessoas (e seus diferentes discursos) que atuam
na elaboração do documento. O redator avalia e apresenta, em cada caso, a
redação que parece ser a mais adequada. Redigir um texto é, assim, um ato de
interpretação. Sabe-se, por isso, que nenhuma diretriz é absoluta: quando se quer
aprimorar um aspecto do texto (a precisão, por exemplo), pode-se, sem querer,
perder em outro (por exemplo, a elegância).

Nem sempre é possível conciliar todas as recomendações para a boa redação
de um texto. Cabe ao redator buscar o equilíbrio e o acordo possível, a cada
vez. Entre os muitos fatores que condicionam a redação de um documento
parlamentar, podemos enumerar aqui os mais comuns, que devem ser
ponderados pelo redator no processo de adequação:

A autoria do texto

É preciso distinguir quem assina o texto (e responde por ele) de quem o
redige. É preciso também saber quando a autoria de um texto será atribuída
a um órgão colegiado (uma comissão, por exemplo) ou a uma só pessoa (um
Deputado). Essa distinção tem influência no modo de enunciar o texto (o
ponto de vista a partir do qual ele será apresentado e as vozes argumentativas
que serão utilizadas).

O destinatário do texto

Trata-se de verificar quem é e quantos são os destinatários, qual é o universo
a que o texto se destina. Entram aqui informações como a formação técnica,
política e cultural do destinatário, o grau de proximidade com o autor do

*
	 texto e a hierarquia entre eles.

A finalidade do texto

Deve-se verificar qual é objetivo do texto: comunicar ou informar (um
ofício); convencer (um pronunciamento); instruir (uma nota técnica); opinar,
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avaliar ou criticar (um parecer); decidir (um ato da Mesa); regular ou

normativ<ar (um projeto de lei); registrar (uma ata); relatar (um relatório).

A natureza da matéria

Trata-se da área em que o assunto se insere de forma predominante: o do-
mínio técnico, político ou administrativo.

O grau de publicidade do texto

É a necessidade ou não de se publicar o texto e em que veículo de comuni-
cação.

As normas e as convenções estabelecidas em relação ao documento

São determinações constitucionais, legais e regimentais, bem como as insti-
tuídas pela Assembléia, para efeito de padronização.

As circunstâncias políticas e administrativas

Deve-se ponderar a interferência de "lobbies", de discricionariedade políti-
ca e a conveniência de certas opções de redação.

O prazo para a redação.

A praxe parlamentar (a tradição).

A orientação deste manual

O esforço empreendido por este manual é o de apresentar diretrizes para a
elaboração dos diversos tipos de textos parlamentares e, ainda, fixar regras de
padronização desses documentos. Concebe-se assim, de início, uma distinção
entre o que é uma orientação para o redator, interpretável em cada caso, e o
que se firma como convenção, gráfica ou de estilo, destinada a uniformizar a
redação dos documentos parlamentares em geral.

A construção de textos se dá no terreno movediço das palavras e do senti-
do. Esse trabalho de criação não aceita normas taxativas, que quase sempre se
revelam impotentes diante de situações imprevisíveis. Mais interessante, quan-
do se lida com a variedade e a indefinição, é formular recomendações e exem-
plos, que auxiliam a inteligência do redator no seu trabalho diário, sem engessá-
lo. O manual quer, assim, apresentar didaticamente, de forma refletida e
condensada, o resultado de anotações e experiências sobre a produção de tex-
tos parlamentares, em um trabalho que buscou enriquecer-se com a pesquisa
acadêmica sobre o assunto.

Não há texto que nasça de modo automático ou por meio de fórmulas má-
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gicas. Também não há modelos absolutos de textos que possam ser copiados
em qualquer situação. Uma lei bem elaborada, por exemplo, não é o resultado
da aplicação de uma receita de correção processual e jurídica. É, quase sempre,
o resultado de uma negociação entre vários interessados, na qual o texto é feito
e refeito sucessivamente, sem possibilidade de atingir uma suposta perfeição. A
estética desse texto é, de certo modo, suja, no sentido de que não comporta a
assepsia de formas clássicas ou monolíticas autoritárias. O texto de uma lei é
objeto de discussão e negociação: nesse campo intervém o redator, para articu-
lar da melhor maneira possível, segundo o conhecimento que a técnica legislativa
lhe oferece, a linguagem do documento.

Os vários modelos e exemplos que o manual apresenta, na tentativa de con-
figurar uma quase tipologia de textos, devem ser tomados como referência para
casos semelhantes e têm o objetivo de tornar mais concreta a visão do redator
sobre as questões mais comuns. O manual adota, assim, uma estratégia
problematizadora da produção de textos dentro da Assembléia Legislativa. Em
vez de apenas prescrever normas, atitude que talvez sugerisse uma convicção
idealista e distanciada do cotidiano, o manual tenta trazer à luz problemas re-
correntes de redação, dificuldades que se repetem, e com isso oferecer um cam-
po mais pragmático - não automático - de soluções.

É preciso salientar, por fim, que o manual tenta explorar, na medida do pos-
sível, principalmente no que se refere aos textos normativos, aspectos, às vezes,
pouco investigados dos documentos parlamentares, sob uma perspectiva antes
lingüística do que jurídico-processual. Essa opção tem o propósito de encontrar
soluções possíveis para problemas de redação que, submetidos apenas a um olhar
predominantemente jurídico, privam-se de uma lógica alternativa, para certos
casos, talvez, mais eficaz.
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As matérias destinadas à apreciação dos parlamentares, em Plenário ou
em Comissão, são apresentadas por meio de um instrumento formal, quase
sempre escrito, ao qual se dá o nome de proposição. Esse documento é discutido
e votado pelos parlamentares e constitui o objeto do processo legislativo.

A proposição pode consistir em um projeto de legislação (proposta de emenda
à Constituição, projeto de lei complementar, ordinária ou delegada, projeto de
resolução), um veto do Chefe do Executivo ou outro documento a ser apreciado
pelos Deputados (emenda, requerimento, recurso, parecer, representação
popular, mensagem governamental).

Para elaborar adequadamente uma proposição, é necessário observar as
normas da Constituição do Estado e do Regimento Interno, as diretrizes estabe-
lecidas na legislação específica e, ainda, as recomendações técnicas e as
convenções como as contidas neste manual. Ao conjunto desses preceitos e
orientações chama-se genericamente Técnica Legislativa. O objetivo deles é
conferir à proposição a forma mais adequada à sua finalidade, garantir a clareza
do texto, facilitar sua interpretação e aplicação em cada caso.

Este manual ocupa-se de dois grupos de proposições. Em primeiro lugar, são
examinadas aquelas que constituem o objeto central do trabalho legislativo e
se apresentam na forma de texto normativo: os projetos de lei e de resolução e
as propostas de emenda à Constituição, bem como as emendas, na condição de
proposições acessórias. Os documentos desse grupo são aqui chamados de
proposições normativas.

Em segundo lugar, examina-se o grupo das proposições que têm uma função
adjacente no processo legislativo e não se apresentam sob a forma de texto
normativo: o requerimento, o parecer, o relatório de comissão parlamentar de
inquérito e de comissão especial e o recurso.

Proposições normativas

O processo legislativo: considerações gerais

O processo legislativo é um conjunto concatenado de atos preordenados (ini-
ciativa, emenda, votação, sanção, promulgação e publicação), realizados pelos
órgãos legislativos com vistas à formação das leis em sentido amplo. Seu objeto
é, pois, a elaboração dos atos normativos previstos na Constituição.

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

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

b) fase constitutiva: a deliberação e a sanção. E a fase de estudo e delibera-
ção sobre o projeto proposto; compreende os turnos regimentais de discussão e
votação, seguidos da redação final da matéria aprovada.

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

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

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

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

c) fase complementar ou de aquisição de eficácia, que compreende a pro-
mulgação e a publicação da lei.

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

Depois da promulgação, vem a publicação, que, em nosso sistema, é o meio
de tornar a norma conhecida, vigente e eficaz.
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Projeto de lei, projeto de resolução e
proposta de emenda à Constituição

Moci_os N 1 A

Projeto é o instrumento do processo legislativo mediante o qual uma pro-
posição pode vir a revestir-se da força de um comando estatal, dando origem às
espécies normativas definidas no art. 63 da Constituição do Estado.

O projeto que tem por objetivo alterar o texto constitucional recebe a de-
nominação técnica de proposta de emenda à Constituição, reservando-se o ter-
mo projeto para as proposições que darão origem às leis ordinárias, complemen-
tares e delegadas e às resoluções.

A preparação do texto: estudo preliminar

27

Antes de se iniciar a elaboração de
um projeto de lei ou de uma proposta
de emenda à Constituição, deve-se
proceder a um estudo técnico sobre a
viabilidade da proposição. Esse estudo
é importante não apenas para avaliar
as condições de aplicação e os possíveis
impactos da nova legislação, mas tam-
bém para evitar a edição de leis desne-
cessárias.

A definição clara dos objetivos, do
objeto e dos destinatários da lei é fun-
damental para orientar a redação de
seu texto: a estrutura, a articulação e
os termos a serem usados.

As informações recolhidas e a aná-
lise feita nessa etapa preliminar podem
e devem ser usadas na justificação do
projeto, se possível de forma sistemá-
tica, de modo que a proposição seja
bem fundamentada, com argumentos
consistentes e objetivos, úteis ao deba-
te sobre a matéria.

Os aspectos a serem examinados
no estudo preliminar são os objetivos
da lei, a necessidade de legislar, a possi-
bilidade jurídica de legislar, o impacto
sobre a realidade e o ordenamento, o
objeto da lei e seu campo de aplicação.

Os objetivos da lei

Deve-se verificar se a lei pretendi-
da trará alguma novidade em relação
à legislação vigente e se o caminho
legislativo é, de fato, o mais adequa-
do para solucionar as demandas em
questão.

É necessário, assim, logo de início,
fazer um levantamento da legislação
existente sobre a matéria, tanto no
âmbito do Estado quanto no da
União, para avaliar concretamente a
necessidade de uma lei nova e, sendo
o caso, a melhor forma de, tecnica-
mente, inseri-Ia no sistema em vigor.

A razão desses cuidados é evitar o
acúmulo desnecessário de atos
normativos, sempre prejudicial à admi-
nistração pública e à sociedade. Em
muitos casos, a solução do problema
que leva o parlamentar a querer legis-
lar está em uma medida administrati-
va, política ou, mesmo, judicial, e não
na edição de lei nova.

Sabe-se, ainda, que a identificação
clara dos objetos da nova lei e de cada
norma nela contida é fundamental
para orientar o modo de conceber a
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redação do texto legal: sua estrutura-
ção geral, a divisão em partes, a orde-
nação e a articulação dos dispositivos
(quais são os preceitos centrais e os se-
cundários) e, também, a terminologia
a ser usada. Quanto mais indefinidos
e imprecisos são os propósitos do le-
gislador, maior é o risco de a lei tor-
nar-se ambígua ou obscura.

A possibilidade jurídica de legislar

Para se determinar a viabilidade ju-
rídica do projeto, é preciso considerar
os seguintes aspectos: a competência
para legislar, a iniciativa, a legalidade e
a constitucionalidade.

A competência para legislar

- no âmbito da Federação: avalia-
ção das possibilidades e dos limites que
o Estado tem para tratar da matéria,
tendo em vista as competências insti-
tuídas pela Constituição da República
para a União, os Estados e os Municí-
pios.

A análise deve levar em conta a fi-
nalidade do projeto, a exclusividade ou
a concorrência para tratar da matéria,
o caráter executivo ou legislativo da
competência, a legislação preexis-
tente no âmbito de cada ente fede-
rativo e, ainda, a possibilidade de
atuação concreta dos entes da Fede-
ração no campo sobre o qual incide
a legislação.

- no âmbito dos Poderes e do ins-
trumental normativo: verificação de
qual é o instrumento normativo ade-
quado para o tratamento da matéria:
se é realmente a lei (ordinária ou com-
plementar) ou se o caso é de resolução
ou de emenda à Constituição; ou, ain-
da, simplesmente, se o ato é de com-
petência privativa do Poder Executi-

vo (decreto, resolução de secretaria,
portaria, etc.).

Deve-se confrontar as competên-
cias entre os Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário e entre as espécies
normativas para fazer a escolha ade-
quada.

As matérias cujo tratamento a
Constituição (da República ou do Es-
tado) reservou privativamente à lei
(reserva legal) não podem ser obje-
to de decreto do Executivo nem de
resolução da Casa Legislativa. No
caso de Minas Gerais, há uma enu-
meração dessas matérias no art. 61
de sua Constituição.

A abrangência do texto da lei e o
espaço a ser preenchido por decre-
to dependem da distribuição de
competências estabelecida na
Constituição do Estado e, tam-
bém, da política empreendida
pelo legislador na regulação da
matéria. A discricionariedade do
legislador se orienta pelas conve-
niências político-jurídicas de cada
situação e pelas condições técni-
cas de explorar na lei o objeto tra-
tado.

À iniciativa
Trata-se de averiguar, na Constitui-

ção do Estado, se a matéria constante
do projeto de lei é de iniciativa aberta
a todos os agentes competentes para
deflagrar o processo legislativo ou se
está restrita (iniciativa privativa) ao ti-
tular de algum dos Poderes.

À legalidade e a constitucionalidade
É a análise prévia sobre a obediên-

cia do projeto às leis em vigor e às
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(;stirwÇôcS. 1 interessante notar
que, em alguns casos, a ilegalidade de
uma proposta pode ser causada pelo
modo como o texto é redigido.

O impacto sobre a realidade

O êxito de uma lei nova depende do
cenário econômico, social, político e
cultural que vai recepcioná-la. Deve-se,
assim, avaliar o efeito que as novas nor-
mas terão em cada um desses campos,
do ponto de vista qualitativo e quanti-
tativo. O estudo de impacto depende
da área temática em que se está legis-
lando e da complexidade da matéria.

O impacto sobre o ordenamento

Trata-se de verificar os efeitos que
a nova lei trará para a configuração do
ordenamento, a fim de definir, do pon-
to de vista da redação, a melhor ma-
neira de conectá-la ao conjunto em vi-
gor. Assim, é preciso avaliar:

a) a opção por lei autônoma ou por
lei modificativa, em função da legisla-
ção preexistente sobre a matéria;

b) as leis e os dispositivos que pre-
cisam ser expressamente revogados
pela lei nova;

e) a data mais adequada para que a
lei entre em vigor;

d) a necessidade de normas transi-
tórias;

e) a necessidade de legislação regu-
lamentar e as questões a serem nela
tratadas;

os pontos de integração com ou-
tras leis ou normas, para efeito de re-
missão ou citação.

O objeto da lei e o seu campo
de aplicação

Trata-se de demarcar os limites da
matéria a ser regulada: definir com

PrCcsio o conrcr'ido das normas (os
comandos normativos), o seu âmbito
de aplicação (onde e quando as normas
se aplicam) e os respectivos destina-
tários (a quem as normas se dirigem),
tendo em vista os objetivos da lei.

O recorte do objeto, que supõe a
seleção, a classificação e a sistematiza-
ção dos elementos que o constituem,
há de ser feito com o máximo rigor
conceitual, base para a coerência do
texto normativo e para a segurança do
processo interpretativo da lei.

Cada proposição deve tratar de um
único objeto, não podendo conter ma-
téria a ele não vinculada por afinida-
de, pertinência ou conexão.

O assunto do projeto deve ser tra-
tado de modo integral, para que não
fiquem lacunas ou omissões que invia-
bilizem o cumprimento da norma.

O mesmo objeto não pode ser dis-
ciplinado em mais de uma lei, exceto
quando a nova se destine a comple-
mentar a anterior.

Tratar o objeto da lei de forma in-
tegral não significa pôr em deta-
lhes determinados pontos dela
que seriam apropriados para de-
creto, mas sim cobrir todos os as-
pectos fundamentais da matéria,
para garantir a aplicabilidade da
proposição. Assim, por exemplo,
quando uma lei cria um órgão pú-
blico, é preciso definir seu lugar
na estrutura administrativa do
Estado e suas atribuições básicas,
sem que seja necessário o detalha-
mento da estrutura do órgão em
si; na criação de um fundo, é ne-
cessário definir os recursos a ele
destinados, mas não é preciso es-
tipular os pormenores burocráti-
cos de seu funcionamento.

29
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A estrutura e a redação do texto legal

As partes constitutivas
do projeto de lei

O projeto de lei - assim como o
projeto de resolução ou a proposta de
emenda à Constituição - pode ser di-
vidido, do ponto de vista formal, em
três partes básicas: o cabeçalho, o tex-
to normativo e o fecho, além da justi-
ficação, que não integra a proposição
propriamente dita, mas é requisito
para sua apresentação.

Cabeçalho

O cabeçalho é a parte introdutória
da proposição e serve para identificá-
la no contexto legislativo. Compreen-
de a epígrafe, a ementa e a fórmula de
promulgação, também chamada de pre-
âmbulo (no caso do ato específico de
promulgação da lei).

A epígrafe indica o tipo de projeto
(de lei, de lei complementar ou de re-
solução ou proposta de emenda à
Constituição), o número que lhe é atri-
buído no ato de seu recebimento e o
ano em que foi apresentado.

A ementa serve para apresentar o
conteúdo do projeto. Consiste em um
resumo claro e conciso da matéria tra-
tada. O enunciado da ementa deve ser
preciso e direto, de modo a possibili-
tar o conhecimento imediato do assun-
to e, ainda, facilitar o trabalho de re-
gistro e indexação do texto. A senten-
ça começa com um verbo na terceira
pessoa do singular do presente do
indicativo, cujo sujeito implícito é "o
projeto".

A expressão "e dá outras providên-
cias", que, às vezes, aparece no final
das ementas, somente deve ser usada

se a proposição contiver dispositivos
complementares, relacionados com o
objeto central do projeto, como, por
exemplo, disposições modificativas de
leis em vigor ou alterações na estrutu-
ra administrativa de órgãos públicos,
destinadas a possibilitar a implemen-
tação da lei nova.

Exemplos*:

"Cria o Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene - e dá outras providências". (Pro-
jeto de Lei n° 1.422/2001 - Lei n° 14.171,
de 2002)

(O projeto traz disposições que,
para possibilitar a implantação do
Idene, alteram os quadros de pessoal
e a estrutura orgânica de outros órgãos
do Poder Executivo.)

"Dispõe sobre a política de proteção à
fauna e à flora aquáticas e de desenvol-
vimento da pesca e da aqüicultura no Es-
tado e dá outras providências". (Projeto
de Lei n° 1.162/2000 - Lei n° 14.181, de
2002)

(Para viabilizar a consecução do
disposto na lei, a proposição autoriza
a abertura de crédito especial no Or-
çamento do Estado e cria órgão cole-
giado na estrutura orgânica do Poder
Executivo.)

"Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezem-
bro de 1975, que consolida a legislação
tributária no Estado, e dá outras provi-
dências". (Projeto de Lei n° 1.078/2003
- Lei n° 14.938, de 2003)

(O projeto contém disposições que
alteram outras leis além da menciona-
da na ementa e comandos que não são
modificativos.)

* Nota: os textos dos exemplos contidos neste
manual, extraídos de documentos parlamentares,
foram adaptados aos propósitos da publecação.
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Nos projetos de lei rooditieativi, o
texto da ementa, ao descrever a al-
teração efetuada, deve indicar o
número, a data e a ementa da lei al-
terada:

Exemplo:

"Altera a Lei n° 13.437, de 30 de dezem-
bro de 1999, que dispõe sobre o Progra-
ma de Fomento ao Desenvolvimento das
elicroempresas e das Empresas de Peque-
no Porte do Estado de Minas Gerais -
Micro Geraes". (Projeto de Lei n° 1.936/
2002 - Lei n° 14.360, de 2002)

Quando possível, devem-se especi-
ficar o tipo de modificação efetuada
(alteração de redação, revogação ou
acréscimo de dispositivo) e os disposi-
tivos objeto da alteração:

Exemplos:

"Altera os arts. 70 e 21 da Lei Comple-
mentar n° 26, de 14 de janeiro de 1993,
que estabelecem a composição da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e de
seu Colar Metropolitano". (Projeto de
Lei Complementar n° 35/2002 - Lei
Complementar n° 63, de 2002)

"Revoga o art. 21 da Lei Complementar
n° 37, de 18 de janeiro de 1995, que dis-
põe sobre a criação, a incorporação, a
fusão e o desmembramento de Municí-
pios". (Projeto de Lei Complementar n°
19/96 - Lei Complementar n° 47, de
1996)

"Altera o are. 90 da Lei n" 10.363, de 27
de dezembro de 1990, que dispõe sobre
o ajustamento dos símbolos e níveis de
vencimento e dos proventos do pessoal
civil do Poder Executivo e dá outras pro-
vidências". (Projeto de Lei n° 716/2003
- Lei n° 14.692, de 2003)

"Acrescenta inciso ao art. 8° da Lei n°
11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria
o Fundo de Fomento e Desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - Fundese - e dá outras providên-
cias". (Projeto de Lei n° 1.262/2000 - Lei
n° 14.351, de 2002)

Nas situações em que a mera repro-
dução da ementa da lei modificada não
permite identificar o objeto da altera-
ção, é recomendável que se concilie a
descrição formal com a indicação do
assunto da modificação.

Exemplos:

"Cria a Comissão de Participação Popu-
lar, mediante alteração nos arts. 101, 102,
288 e 289 da Resolução n° 5.167, de 6 de
novembro de 1997, que contém o Regi-
mento Interno da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais". (Projeto de
Resolução n° 309/2003 - Resolução n°
5.212, de 2003)

"Altera a Lei Complementar n° 38, de
13 de fevereiro de 1994, no que se refe-
re à composição do Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências". (Projeto de Lei Comple-
mentar n° 17/96 - Lei Complementar n°
45, de 1996)

Texto normativo

Compreende as disposições norma-
tivas, formuladas por meio de artigos.

Integram o texto normativo as dis-
posições relativas a vigência e revoga-
ção:

a) cláusula de vigência: é o disposi-
tivo que determina a data em que a lei
entra em vigor. Somente após a publi-
cação da lei no órgão oficial dos Po-
deres do Estado e o transcurso do pra-
zo estabelecido para o início de sua vi-
gência, seu cumprimento se impõe a
todos;

b) cláusula de revogação: deve ser
usada somente quando a lei nova revo-
ga explicitamente lei anterior ou dis-
posições determinadas de outra lei.
Não se deve usar, genericamente, a
fórmula "revogam-se as disposições em
contrário".
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As cláusulas de vigência e de re-
vogação, quando houver, devem
figurar em artigos distintos.

Fecho

É o encerramento da proposição e
abrange:

a) o local e a data de sua expedição;

b) a assinatura da autoridade com-
petente.

Justificação

O projeto a ser submetido à apre-
ciação da Assembléia Legislativa deve
ser fundamentado pelo autor na justi-
ficação, que se insere após o texto
normativo e consiste na exposição de
argumentos que demonstrem, se pos-
sível detalhadamente, a necessidade
e os benefícios da proposição, de
acordo com estudo realizado previa-
mente.

A fundamentação dos projetos de
autoria do Governador do Estado é
feita na exposição de motivos que in-
tegra a mensagem encaminhada à As-
sembléia.

A articulação

O artigo

A unidade básica da estruturação
de um texto legal é o artigo. Cada ar-
tigo deve tratar de apenas um assunto,
podendo aparecer na forma de um dis-
positivo único ou desdobrar-se em ou-
tros dispositivos - parágrafos, incisos,
alíneas e itens -, dependendo da com-
plexidade do enunciado.

Quando o artigo se desdobra, o dis-
positivo inicial, que abre o enunciado,

é chamado de "caput" e contém o co-
mando geral do artigo.

Os parágrafos são usados como res-
salva, restrição, extensão ou complemen-
to do preceito enunciado no "caput"
do artigo. Desse modo, sempre relati-
vizam a idéia nele contida.

Os incisos, as alíneas e os itens ser-
vem como artifício para enumeração
de elementos dentro do artigo e po-
dem ser usados da seguinte forma:

a) os incisos vinculam-se ao "caput"
do artigo ou a um parágrafo;

b) as alíneas vinculam-se a um in-
ciso;

e) os itens vinculam-se a uma alí-
nea.

As soluções para organizar as nor-
mas em dispositivos não são úni-
cas nem predeterminadas. O ar-
ranjo dos preceitos depende de
questões técnicas, como a comple-
xidade e a quantidade de enuncia-
dos ou a exigência particular de
ênfase e clareza, mas também de
contingências políticas e das pos-
sibilidades de negociação entre os
interessados.

Há casos, por exemplo, em que
um mesmo conteúdo pode figurar
como parágrafo de um artigo ou
como artigo independente; há ou-
tros em que um mesmo enuncia-
do pode vir em um único dispo-
sitivo ou dividir-se em "caput" e
parágrafo. Outra situação comum
é a da enumeração, que pode ser
feita linearmente, numa mesma
frase, ou em incisos.
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Ordenação dos artigos

A ordenação dos artigos e a divisão
do texto legal se fazem de acordo com
a natureza, a extensão e a complexida-
de da matéria. O mais importante, em
qualquer situação, é manter a coerên-
cia do critério adotado e a compatibi-
lidade entre os preceitos instituídos.

Os artigos iniciais são usados, de
acordo com as peculiaridades de cada
projeto, para indicar o objeto da lei e
seu campo de aplicação e para estabe-
lecer os objetivos e as diretrizes re-
guladores da matéria. Quando for o
caso, servem, ainda, para definir o
sentido de certos termos que serão usa-
dos de modo recorrente na seqüência
do texto.

O artigo introdutório varia de
acordo com o tipo e com a extensão
da lei e pode ser articulado de diver-
sas maneiras.

Exemplos:

"Art. l' - Esta lei estabelece normas
de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que
apóiem financeiramente a realização de
projeto cultural no Estado.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei,
considera-se:

1 - incentivador o contribuinte tribu-
tário ou a pessoa jurídica que apóie finan-
ceiramente projeto cultural;

II - empreendedor o promotor de
projeto cultural". (Lei n° 12.733, de
1997)

(O art. 1" define o objeto da lei e
o art. 2° indica o sentido de termos
fundamentais da proposição).

"Art. 1° - O pleno exercício dos di-
reitos culturais é assegurado a todo indi-
víduo pelo Estado, em conformidade
com as normas de política cultural
estabelecidas nesta lei". (Lei n° 11.726, de
1994)

(O art. l declara um princípio e
anuncia as normas da lei como opera-
doras desse princípio).

"Art. 1° - O Estado valorizará e es-
timulará o uso da língua portuguesa em
seu território, nos termos desta lei". (Lei
n° 12.701, de 1997)

(Apresenta-se a diretriz geral de
uma política e anuncia-se a sua regu-
lação pela lei).

"Art. 1 - O Fundo de Desenvolvi-
mento Regional do Jaíba - Fundo Jaíba
-, criado pela Lei n° 11.394, de 6 de ja-
neiro de 1994, passa a reger-se por esta
lei, observado o disposto na Lei Comple-
mentar n° 27, de 18 de janeiro de 1993".
(Lei n° 15.019, de 2004)

(O artigo indica que a lei será o
novo marco regulatório da matéria).

"Art. 1° - Fica criado o Fundo de
Desenvolvimento Urbano - Fundeurb -'
destinado a dar suporte financeiro a in-
vestimentos urbanos municipais no Es-
tado de Minas Gerais". (Lei n° 11.392,
de 1994)

(Cria-se um fundo e indica-se a sua
finalidade).

"Art. 1° - Fica criado, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, o Programa Mi-
neiro de Incentivo à Produção de Aguar-
dentes - Pró-Cachaça". (Lei n° 10.853,
de 1992)

(O artigo apenas cria um progra-
ma).

"Art. 1° - A educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência huma-
na, no trabalho, nas instituições de ensi-
no e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas ma-
nifestações culturais.
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1 - Esta lei disciplina a educação
escolar, que se desenvolve, predominan-
temente, por meio do ensino, em insti-
tuições próprias.

2° - A educação escolar deverá vin-
cular-se ao mundo do trabalho e à práti-
ca social". (Lei Federal n° 9.394, de 1996)

este caso, extraído de lei federal,
o "caput" do art. 1° estabelece, como
diretriz interpretativa, um sentido para
o termo básico da lei - a educação. Nos
parágrafos, indica-se o objeto da lei).

"Art. 1° - Fica a Companhia Ener-
gética de Minas Gerais - Cemig - auto-
rizada a associar-se e a celebrar acordo de
acionistas, nos termos desta lei, com em-
presa do Sistema Perrobras para a gestão
da Companhia de Gás de Minas Gerais
- Gasmig.

Parágrafo único - Para os efeitos des-
ta lei, considera-se empresa do Sistema
Petrobras a Petróleo Brasileiro S.A. ou
qualquer de suas subsidiárias diretas ou
indiretas e a Petróleo Gás S.A. - Gas-
petro - ou qualquer de suas subsidiárias".
(Projeto de Lei o° 1.855/2004)

(A lei é autorizativa. O art. 1° es-

tabelece o objeto preciso da autoriza-
ção).

Há artigos introdutórios que já tra-
zem a determinação central do proje-
to e praticamente esgotam o conteú-

do normativo do texto. São proposi-
ções que, geralmente, têm uma finali-
dade específica, de cunho concreto,
como é o caso da doação de imóveis,
da autorização legislativa, da declara-
ção de utilidade pública, da abertura
de crédito suplementar, entre outros.

As disposições relativas ao objeto
da lei vêm em seqüência aos artigos ini-
ciais. Na ordenação geral do texto, os
preceitos gerais normalmente prece-
dem os especiais (excepcionais), os

principais precedem os acessórios, os
permanentes precedem os transitó-
rios, e os substantivos precedem os
processuais.

As normas relativas à implemen-

tação das disposições de conteúdo

substantivo, as de caráter transitório

ou geral e as de vigência e revogação

são estabelecidas nos artigos finais.

Divisões do texto

Quando o projeto é extenso ou

tem conteúdo complexo, é recomen-

dável que o texto seja dividido em par-

tes, para facilitar sua compreensão.
Essa divisão deve ser feita a partir do
capítulo, unidade mínima de agrupa-
mento dos artigos.

Sendo necessário, o capítulo pode

ser dividido em seções, e estas, em

subseções. Blocos de capítulos podem

agrupar-se em títulos, e estes, por sua
vez, podem compor livros, formando

um código. Sendo necessário o agrupa-
mento de livros, adotam-se as partes,

denominadas parte geral e parte espe-

cial ou, excepcionalmente, parte pri-

meira, parte segunda, etc. Cada uma

dessas partes é intitulada de acordo

com a matéria nela tratada. No cam-

po da legislação estadual, são raras as

leis que utilizam subdivisões mais

abrangentes do que o capítulo.

Alguns tipos de agrupamento de
artigos são mais comuns e recebem os
seguintes nomes, de acordo com sua
utilidade no conjunto da lei:

Disposições preliminares

Essa designação aparece quando se

quer destacar os artigos iniciais da lei

das disposições substantivas propria-

ffim
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mente ditas. As disposições prelimina-
res tratam, portanto, da localização da
lei no tempo e no espaço, contêm
princípios, objetivos e diretrizes e es-
tabelecem normas de aplicação da lei.

Disposições gerais

Tal designação pode vir no início

da lei, no início ou no final de algum
de seus capítulos ou divisões ou, ain-

da, no final da lei. No início, têm a
mesma função das disposições prelimi-

nares; no início de algum capítulo, fa-
zem o papel de disposições prelimina-
res relativamente ao bloco que intro-
duzem. Quando vêm no final do tex-
to, como é mais comum ocorrer, as
disposições gerais podem reunir:

a) preceitos que são comuns a mais
de um capítulo do texto, aglutinados

em um único;

Exemplo:

"Art. 72 - A Secretaria de Estado da
Cultura estabelecerá normas destinadas a
regular a organização dos cadastros pre-
vistos nas seções do Capítulo II desta lei,
bem como a promover intercâmbio de
informações entre os órgãos responsáveis
por sua manutenção.

§ 1° - Os cadastros serão organiza-
dos e sistematizados de modo a tomar fá-
cil o acesso às informações neles contidas.

§ 2° - A Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário
- Ruralminas - fornecerá atualizada-
mente à Secretaria de Estado da Cultura
os dados cadastrais de interesse do patri-
mônio cultural, identificados como prio-
ridade nos termos do inciso II do art. 7°
da Lei n° 11.020, de 8 de janeiro de
1993'. (Lei n° 11.726, de 1994)

b) preceitos autônomos que, por
falta de pertinência temática, não
caberiam em nenhuma das divisões
do texto;

Exemplo:

"Art. 256 - É considerado data mag-
na do Estado o dia 21 de abril, Dia de
Tiradentes, e Dia do Estado de Minas
Gerais, o dia 16 de julho.

§ 1° - A semana em que recair o dia
16 de julho constituirá período de cele-
brações cívicas em todo o território mi-
neiro, sob a denominação de Semana de
Minas. (Vide a Lei ri° 10.176, de 1°/6/90)

§ 2° - A Capital do Estado será
transferida simbolicamente para a cida-
de de Ouro Preto no dia 21 de abril c
para a cidade de Mariana no dia 16 de
julho". (Constituição do Estado - Dis-
posições Gerais - redação dada pelo
art. 1° da Emenda à Constituição n° 22,
de 3/7/97)

c) comandos que estabelecem pro-

vidências destinadas a operacionalizar

a aplicação da nova lei;

Exemplo:

"Art. 32 - Ficam transferidos para a
Secretaria de Estado da Casa Civil e Co-
municação Social os contratos, convê-
nios, acordos e outras modalidades de
ajustes celebrados pela Secretaria de Es-
tado de Assuntos Municipais, extinta por
esta lei." (Lei n° 13.341, de 28 de outu-
bro de 1999)

d) comandos que indicam o direi-

to aplicável a situação em que há mu-

dança no regime legal (normas inter-

temporais).

Exemplo:

"Art. 221 - Aplicar-se-á aos magistra-
dos da Justiça Militar, no que couber, o
disposto nesta lei para a magistratura co-
mum, quanto à disciplina judiciária". (Lei
Complementar n° 59, de 2001)

A numeração dos artigos das dis-

posi(5es gerais faz-se em continua-

ção à dos demais artigos do texto

legal.
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Disposições finais

As disposições finais podem ser
usadas, de acordo com as possibilida-
des e as necessidades do texto, para
agrupar os preceitos autônomos, as
normas de operacionalização da lei e
as normas intertemporais. Podem, ain-
da, fazer parte das disposições finais as
normas de vigência e os dispositivos
revogatórios.

Disposições transitórias

Tratam estas das situações que, na
passagem do regime jurídico antigo
para o novo, exigem disciplina espe-
cial. O objetivo das normas transitó-
rias é garantir a segurança jurídica das
relações, definindo o direito aplicável
a certos casos e permitindo a adapta-
ção de situações.

A numeração das disposições tran-
sitórias geralmente se faz em continua-
ção à dos demais artigos da lei, salvo
no caso de leis muito extensas, em que
o grupo pode ter numeração autôno-
ma, como é o caso da Constituição do
Estado.

Sob o rótulo de disposições transitó-
rias, podem abrigar-se:

a) as normas que, não sendo nem
as do direito antigo nem as do novo,
disciplinam temporariamente determi-
nada situação, ou porque esta irá dei-
xar de existir com o tempo ou porque
se espera um disciplinamento definiti-
vo para ela;

Exemplo:

"Art. 68 - Até a entrada em vigor da
lei complementar a que se refere o art.
159, 1 e II, da Constituição do Estado,
serão aplicadas as seguintes normas:

1 - o projeto do Plano Plunanual de
Ação Governamental, para vigência até

o final do primeiro exercício financeiro
do mandato subseqüente, será encami-
nhado até três meses antes do encerra-
mento do primeiro exercício financeiro
e devolvido para sanção até o término da
sessão legislativa;

II - o projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias será encaminhado até sete
meses e meio antes do encerramento do
exercício financeiro e devolvido para san-
ção até o término do primeiro período
da sessão legislativa;

III - o projeto da Lei Orçamentária
do Estado será encaminhado até três me-
ses antes do encerramento do exercício
financeiro e devolvido para sanção até o
término da sessão legislativa.

Parágrafo único - As diretrizes, ob-
jetivos e metas do Plano Plurianual de
Ação Governamental aplicáveis no pri-
meiro exercício financeiro de sua vigên-
cia serão compatíveis com as disposições
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o mesmo exercício". (Constituição do
Estado)

b) as normas que indicam qual é o
direito aplicável a uma situação pen-
dente (normas intertemporais);

Exemplo:

"Art. 63 - A legislação que criar a
Justiça de Paz manterá os atuais Juízes de
Paz até a posse dos novos titulares, asse-
gurados àqueles os direitos e atribuições
conferidos a estes, e designará dia para a
eleição prevista no art. 98, 11, da Consti-
tuição da República". (Constituição do
Estado)

C) as normas que determinam pro-
vidências concretas em face do regime
novo.

Exemplo:

"Art. 2° - Caberá à Câmara Muni-
cipal, no prazo de cento e oitenta dias
contados da promulgação da Constitui-
ção do Estado, promulgar a lei orgânica
do respectivo Município.
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- A lei orgânica a que se refere
este artigo será discutida e votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal.

§ 2° - O Município, até que promul-
gue sua Lei Orgânica, continuará subme-
tido à Lei Complementar n° 3, de 28 de
dezembro de 1972 1 do Estado de Minas
Gerais, com suas posteriores modifica-
ções, respeitado o disposto na Constitui-
ção da República e na Constituição do
Estado". (Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição do
Estado)

As normas transitórias não preci-
sam, necessariamente, compor

um bloco destacado. Elas podem
ficar inscridas no bloco das dispo-
sições gerais, quando estas apare-
cerem no final da lei, ou no das
disposições finais. Somente no
caso concreto se verá qual é a me-
lhor opção.

Os anexos da lei

Os anexos são usados em uma lei

para organizar dados ou informações

cuja apresentação sob a forma de tex-

to seria inviável ou inadequada. Tra-

ta-se de quadros, tabelas, listas, modelos,
formulários, gráficos etc. O anexo deve

ser instituído por um artigo da lei, po-

dendo ser referido em outros artigos

subseqüentes.

Exemplo:

Estrutura

O anexo apresenta a seguinte estru-

tura:

a) título, contendo a palavra "ANE-

XO ,', em maiúsculas; quando houver

mais de um anexo, eles serão numera-

dos em algarismos romanos;

b) indicação, entre parênteses, abai-

xo do título, do artigo que instituiu o

anexo.

Exemplos:
"ANEXO

(a que se refere o art. 1' da Resolução
n°...,de...de...de ....)..

"ANEXO IV
(a que se refere o art. 8° da Lei n°

de...de...de ....)..

e) conteúdo do anexo, com título e
subtítulos, conforme o caso.

Modificação
A substituição de um anexo em vi-

gor por um anexo novo é feita por
meio de um terceiro anexo, instituído
pela lei modificativa especificamente
para abrigar o conteúdo que passará a
vigorar.

Exemplo:

"Art. 4° - Os Anexos 1 e II da Lei
n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999,
passam a vigorar na forma do Anexo des-
ta lei.

(...)
ANEXO

(a que se refere o art. 4° da Lei n°
de ... de ... de 2002)

ANEXO 1
(a que se refere o inciso III do art. 11
da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro

de 1999)

37

"Art. 40 - A estrutura das carreiras
instituídas por esta lei e o número de car-	 ANEXO II

gos de cada uma são os constantes no 	 (a que se refere o art. 23 da Lei n°

Anexo 1"	 13.437, de 30 de dezembro de 1999)"
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(Projetode Lei n° 1.936/2002 - Lei
n° 14.360, de 2002)

Se incidir sobre itens isolados do
anexo, a alteração poderá ser feita di-
retamente pelo artigo da lei modifica-
tiva que a instituir.

Exemplo:
"Arr. 90 - Ficam transformados, no

quadro especial de cargos de provimen-
to em comissão da administração direta
do Poder Executivo a que se refere o
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- um cargo de Diretor II, código
MG-05, símbolo DR-05, em um cargo de
Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99,
símbolo GF-09, de recrutamento amplo,
mantida a remuneração do cargo;"

Em certos casos, é necessário es-
tabelecer, em artigo da lei, que os
itens de determinado anexo tem
valor de incisos, para efeito de
veto. É o que ocorre, por exem-
plo, nos projetos de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias - LDO - e
de Lei Orçamentária Anual -
LOA -, em que há anexo que
contém as emendas parlamentares
aprovadas, as quais são apresenta-
das na forma de incisos de um ar-
tigo da lei. Nos projetos de reso-
lução que tratam da alienação de
terras devolutas, cada uma destas
é especificada em um inciso do
anexo. Para efeito de veto, o item
de um anexo corresponde a um
dispositivo.

Exemplo:

"Art. 59 - O Anexo IV inte-
gra esta lei na forma de incisos
deste artigo".

Numeração interna do anexo

Na numeração do conteúdo do
anexo, devem-se usar algarismos roma-
nos quando seus itens forem conside-
rados como incisos. Nas outras situa-
ções, podem ser usados algarismos ro-
manos ou arábicos.

Os subtítulos devem ter a numera-
ção iniciada com o algarismo romano
correspondente ao número do anexo,
seguida de algarismo arábico.

Exemplo:
"ANEXO II

(a que se refere o art. 41 da Lei n° ..., de
de ... de 2004)

11.1 - Tabela de correlação das car-
reiras da Secretaria de Estado de Defesa
Social e do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais".

A linguagem do texto legal

O texto legal deve buscar sempre
a clareza e a precisão, a fim de evitar
conflitos de interpretação. É por isso
que o texto legal se articula em dispo-
sitivos: a escrita em tópicos facilita a
ordenação e a identificação das normas
e também as remissões e as referências.
O mais importante, porém, é o modo

como se redige o texto. A linguagem
da lei deve ser concisa, simples, unifor-
me e, por ter de exprimir obrigação,
deve ser também imperativa. Assim, é
recomendável:

a) para obter concisão:

usar frases e períodos sucintos,

evitando adjetivos e advérbios dispen-
sáveis, bem como construções explica-
tivas, justificativas ou exemplificativas;

Exemplos:
Forma inadequada

"Art. 1° - O fornecedor que proce-
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der a alteração na embalagem, como
modificação no peso, na quantidade ou
no volume do produto, deverá adotar
providências no sentido de esclarecer su-
ficientemente o consumidor sobre a al-
teração proposta".

Forma adequada

"Art. 1° - O fornecedor informará
o consumidor sobre alteração efetuada
na embalagem".

Forma inadequada

"Art. 2° - Fica terminantemente ve-
dada a cobrança de taxas pela emissão de
documentos escolares, tais como declara-
ções, certificados, guias de transferência
ou diplomas".

Forma adequada

"Art. 2° - É vedada a cobrança de ta-
xas pela emissão de documentos escola-
res,,.

b) para obter simplicidade:

dar preferência às orações na or-
dem direta, exceto quando a ordem
inversa for necessária para reforçar o
caráter imperativo do enunciado;

Exemplos:

Forma inadequada (oração na ordem in-
versa)

"Art. 6° - Sujeitam-se as operações
com recursos do Fundo às seguintes nor-
mas e condições:"

Forma adequada (oração na ordem dire-
ta)

"Art. 6° - As operações com recur-
sos do Fundo sujeitam-se às seguintes
normas e condições:"

Forma adequada (oração na ordem inver-
sa pela necessidade de reforçar o caráter
imperativo do enunciado)

"Art. 4° - É vedado, na fabricação
dos tonéis ou barris de envelhecimento,
o uso de madeira que possa prejudicar as
características da cachaça ou ensejar ris-

CO de contaminação da bebida por com-
l_)OStOS SOXICO5."

• dar preferência is expressões na

forma posoina;

Exemplo:

Forma inadequado

"Art. 33 - A recarga artificial de
aqüíferos não será feita sem a realização
de estudos que comprovem sua conveni-
ência técnica, econômica e sanitária e a
preservação da qualidade das águas sub-
terrâneas".

Forma adequada

"Art. 33 - A recarga artificial de
aqüíferos fica condicionada à realização
de estudos que comprovem sua conveni-
ência técnica, econômica e sanitária e a
preservação da qualidade das águas sub-
terrâneas".

• empregar palavras e expressões
de uso corrente, salvo quando se tra-
tar de assunto técnico que exija no-
menclatura própria;

Exemplos:

"Art. ... - São transgressões discipli-
nares:

II - adiar (e não procrastinar) o cum-
primento de decisão judicial."

"Art. ... - Independe (e não prescin-

de) de concurso público a nomeação para
cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração".

c) para obter uniformidade:

• expressar a mesma idéia, ao lon-
go de todo o texto, por meio das mes-
mas palavras, evitando sinônimos;

Exemplos:

"Art. 3° - As instituições comunica-
rão ao Conselho Estadual de Educação
a celebração de convênio nos termos do
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art. 1° desta lei e enviarão ao Conselho,
concomitantemente, a proposta pedagó-
gica do curso objeto do convênio (e não
acordo ou ajuste).

Parágrafo único - O Conselho Esta-
dual de Educação fará o acompanhamen-
to do curso objeto do convênio a partir
de seis meses após o início de seu funcio-
namento".

"Art. l - Fica instituída, nas univer-
sidades públicas estaduais, reserva de va-
gas para os candidatos afro-descendentes,
os egressos da escola pública e os porta-
dores de deficiência.

Parágrafo único - Estende-se às fun-
dações agregadas à Uemg a exigência de
reserva de vagas (e não cota mínima) de
que trata esta lei".

• empregar termos que tenham o
mesmo sentido na maior parte do ter-
ritório estadual, evitando o uso de ter-
mos locais ou regionais e de modis-
mos;

Exemplo:

"Art. 50 - Parcerias público-privadas
são mecanismos de colaboração entre o
Estado e particulares, por meio dos quais
o particular assume a condição de encar-
regado de serviços, atividades, infra-estru-
turas, estabelecimentos ou empreendi-
mentos de interesse público, sendo remu-
nerado segundo seu desempenho (e não
sua performance), pelas utilidades e servi-
ços que oferecer (e não disponibiliçar)."

• buscar a uniformidade do tempo
e do modo verbais em todo o texto;

• buscar o paralelismo nominal e
verbal entre as disposições dos incisos,
das alíneas e dos itens constantes na
mesma enumeração;

Exemplo:

"Art. 160 - Os projetos de lei relati-
vos a Plano Plurianual, às diretrizes or-

çamentárias, ao orçamento anual e a cré-
dito adicional serão apreciados pela As-
sembléia Legislativa, observado o se-
guinte:

Ill - as emendas ao projeto da lei do
orçamento anual ou a projeto que a mo-
difique somente podem ser aprovadas
caso:

a) sejam compatíveis com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias;

li) indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anu-
lação de despesa, excluídas as que inci-
dam sobre:

1) dotação para pessoal e seus encar-
gos;

2) serviço da dívida;

3) transferência tributária constitu-
cional para Município; ou

e) sejam relacionadas:

1) com a correção de erro ou onus-
são; ou

2) com as disposições do projeto de
lei". (Constituição do Estado)

• evitar o emprego de palavra ou
expressão que confira ambigüidade ao
texto;

Exemplos:

"Art. 60 - O disposto neste artigo
aplica-se aos créditos tributários gerados
até sessenta dias anteriores à data da pu-
blicação desta lei". (Nos sessenta dias an-
teriores ou até sessenta dias antes?)

"Art. 2° - O centro educativo geren-
ciado por associação autônoma receberá
repasse de recursos do Poder Executivo
se a entidade:

1 - possuir finalidade não lucrativa e
aplicar seus excedentes financeiros em
educação;

II - assegurar a destinação de seu
patrimônio a outra escola comunitária,
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filantrópica ou confessional, ou ao poder
público, no caso de encerramento de suas
atividades;

III - for declarada de utilidade públi-
ca por lei". (Qual é a entidade: o centro
educativo ou a associação autônoma?)

d) para obter imperarividade:

• preferir o presente do indicativo
e o futuro do presente do indicativo
às demais formas verbais;

Exemplos:

"Art. l - O Estado promoverá a as-
sistência integral à saúde reprodutiva da
mulher e do homem, mediante a adoção
de ações médicas e educativas."

"Art. 2° - O Regime Próprio de Pre-
vidência Social assegura os benefícios
previdenciários previstos nesta lei com-
plementar aos segurados e a seus depen-
dentes."

• preferir as formas verbais às no-
minais;

Exemplos:

"Cabe à Mesa designar os membros da
Comissão" (e não a dessgnação).

"É vedado restringir o acesso ..." (e não
a restrição).

• preferir os verbos significativos
aos de ligação;

Exemplo:

"Aplica-se ..." (e não é aplicável)

• preferir as formas finitas às no-
minais;

Exemplo:

Requerer, pagar, nomear (e não fazer re-
querimento, fazer pagamento, fazer no-
meação).

evitar o uso meramente enfático

de expressão que denote obrigato-

riedade.

Exemplos:

"Art. 5° - O regulamento da Me-
dalha de Mérito Profissional será apro-
vado no prazo (máximo) de sessenta dias
contados da data da publicação desta lei".

"Art. 7° - O Grupo de Trabalho
apresentará relatório contendo as suges-
tões relativas aos objetivos definidos no
art. 2° (impreterivelmente) no prazo de
sessenta dias contados da data da publi-
cação desta lei".

"Art. 2° - ( ... )

§ 2° - O Plano Estadual de Parceri-
as Público-Privadas e os projetos, contra-
tos, aditamentos e prorrogações contra-
tuais a ele vinculados serão (obrigatoria-
mente) submetidos a consulta pública".

Sabe-se que a lei é sempre impe-
rativa. A imperatividade é um tra-
ço genérico da lei e informa tan-
to as normas que estabelecem
uma obrigação quanto aquelas
que instituem uma faculdade ou
uma diretriz. O uso de palavras
ou expressões que querem dar ên-
fase a uma obrigação - como ne-

cessariamente, impreterivelmente

OU obrigatoriamente - pode ter
um efeito indese j ado: ao reforça-
rem o sentido de obrigatoriedade
de um comando, enfraquecem o

de outro comando que não se ex-
primiu no mesmo tom enfático.

Uso dos verbos dever e poder

O sentido imperativo de um enun-
ciado legal é dado, quase sempre, pelo
uso do verbo no futuro do presente do
indicativo ou no presente do indica-
tivo.
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Exemplo:

"Art. 207 - O poder público garan-
te a todos o pleno exercício dos direitos
culturais, para o que incentivará, valori-
zará e difundirá as manifestações cultu-
rais da comunidade mineira". (Constitui-
ção do Estado)

A locução verbal que tem como
auxiliar o verbo dever, apesar de tam-
bém servir para exprimir obrigatorie-
dade, não é indicada para textos legais,
por ser menos direta e concisa e mais
sujeita a ambigüidades. Assim, por
exemplo, no enunciado do art. 207 da
Constituição do Estado, não seria re-
comendável dizer "O poder público
deve garantir" no lugar de "O poder
público garante", e "o Estado deve in-
centivar, valorizar e difundir" onde
se diz "o Estado incentivará".

Entretanto, há algumas situações
em que o verbo dever parece ser mais
adequado. São aquelas em que o co-
mando expresso pelo verbo, sem per-
der o sentido de obrigatoriedade, apre-
senta-se, no contexto geral do enuncia-
do, como um requisito a ser necessa-
riamente cumprido para a consecução
de um objetivo mais amplo, explícito
ou subentendido no artigo, e geral-
mente estabelecido como uma faculda-
de para o destinatário da norma.

Exemplos:

"Art. ... - O recurso deverá ser pro-
tocolado (e não será protocolado) no pra-
zo de três dias contados da data da pu-
blicação da decisão" (apresentar o recur-
so é uma faculdade).

"Art. ... - Para usufruir dos benefí-
cios concedidos por esta lei, o produtor
rural deverá cadastrar-se (e não cadastrar-

se-á) no órgão competente até o dia 30
de janeiro do exercício fiscal subseqüen-
te ao da realização da transação" (cadas-
trar-se é uma opção do produtor rural).

O verbo poder é empregado, na
maior parte das vezes, para indicar
uma faculdade ou uma possibilidade.
O fato de exprimir possibilidade não
retira do comando o caráter impera-
tivo, já que a opção é, também ela,
uma norma.

Exemplos:

"Art. 10— (...)

2° - O Estado poderá legislar so-
bre matéria da competência privativa da
União, quando permitido em lei comple-
mentar federal". (Constituição do Estado)

"Art. 53 - A Assembléia Legislativa
se reunirá, em sessão ordinária, na Ca-
pital do Estado, independentemente de
convocação, de quinze de fevereiro a
trinta de junho e de primeiro de agosto
a quinze de dezembro de cada ano.

(...)
4° - Por motivo de conveniência

pública e deliberação da maioria de seus
membros, poderá a Assembléia Legisla-
tiva reunir-se, temporariamente, em
qualquer cidade do Estado". (Constitui-
ção do Estado)

Singular e plural

Na lei, dá-se preferência ao singu-
lar, que é mais conciso e, na maioria
das vezes, tem efeito generalizante, fa-
zendo com que a norma se dirija indi-
vidualmente a cada um dos integran-
tes de um universo aberto.

Exemplo:
"Art. ... - Será promovido o servidor

que obtiver mais de 60% (Sessenta por
cento) dos pontos distribuídos em ava-
liação de desempenho".

A forma plural é mais sujeita a am-
bigüidade e imprecisão, mas pode mos-
trar-se recomendável quando a norma
tem uma aplicação concreta dentro de
um universo definido de destinatários
(uma classe, um segmento, um grupo).

42

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



o
>

ID

Lii

o

ai

ai
Lii

o

o

o-

o

ai
Iii

(1)

o

o-

o

[L

Exemplos:

"Art. 7° - ()

1' - Os valores constantes nesta lei,
inclusive em seu Anexo III, serão reajus-
tados na mesma data e pelo mesmo ín-
dice aplicado ao reajuste dos valores ex-
pressos em reais na Lei Federal n°
10.165, de 27 de dezembro de 2000".

"Art. 2° - Ficam reconhecidos como
praticados por motivos políticos, e não
por falta de decoro parlamentar, os atos
de cassação contidos na resolução a que
se refere o art. 1°".

"Art. 19 - Na hora do início da reu-
nião, aferida pelo relógio do Plenário, os
membros da Mesa da Assembléia e os
demais Deputados ocuparão seus luga-
res". (Regimento Interno da Assembléia)

Estrangeirismos

Não se deve fazer uso de termos e
expressões em língua estrangeira nos
textos legais elaborados na Assembléia
Legislativa.

Admite-se o uso de palavras em ou-
tra língua quando se tratar de expres-
são de uso consagrado na língua, cujo
significado não gere controvérsias
("caput" e "causa mortis", por exem-
plo).

No caso de nomenclatura vincula-
da a inovação tecnológica de uso co-
mum entre as pessoas, quando não
existir na língua portuguesa termo que
a possa substituir, a palavra estrangei-
ra pode também ser empregada (por
exemplo: internet).

Caso seu uso seja inevitável, a pa-
lavra em língua estrangeira deve ser
grafada em itálico ou entre aspas.

Coerência e coesão

A idéia de coerência está relaciona-
da, no texto da lei, com o grau de

integração semântica que as normas
nela contidas conseguem alcançar. Um
texto legal é considerado coerente
quando possui uma unidade de sentido

que favorece sua compreensão, a acei-
tação de sua lógica e sua aplicação, fa-
zendo reduzir o risco de interpreta-
ções divergentes e contraditórias.

É sobretudo nas relações entre os
preceitos que a coerência do texto le-
gal se estabelece, tanto internamente,
entre os dispositivos da própria lei,
quanto externamente, na integraçào
deles com os vários elementos, nor-
mativos ou não, que compõem a lin-
guagem e o ordenamento jurídicos: os
preceitos contidos em outras leis; os
princípios do direito; as fórmulas e os
conceitos de uso comum entre os in-
térpretes, que tornam possível a comu-
nicação e o entendimento entre eles.

Pode-se apontar como condições
para a coerência de um texto legal:

a) o rigor na adoção de critérios, de
categorias e de termos normativos
(por exemplo, deve-se reconhecer com
clareza em uma lei o que nela se con-
cebe como princípio, diretriz, objeti-
vo, ação, etc.);

Exemplos:

"Art. 4° - No planejamento e na
execução de ações na área da cultura, se-
rão observados os seguintes princípios:

1 - o respeito à liberdade de criação
de bens culturais e à sua livre divulgação;

II - o respeito à concepção filosófica
ou convicção política expressa em bem
ou evento cultural;

III - a valorização dos bens culturais
como expressão da diversidade sociocul-
tural do Estado;

IV - o estímulo à sociedade para a
criação, produção, preservação e divul-
gação de bens culturais, bem como para

K1
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a realização de manifestações culturais;"
(Projeto de Lei n° 2.015/94 - Lei n°
11.726, de 1994)

"Art. 2° - São objetivos da política de
que trata esta lei:

- recuperar e expandir a cultura do
algodão no Estado, com vistas a suprir a
demanda da indústria mineira e a gerar
excedentes exportáveis;

II - estimular investimentos públicos
e privados para o desenvolvimento sus-
tentado da atividade;

Ill - gerar oportunidades de empre-
go e aumento de renda nas regiões pro-
dutoras.

Art. 3° - A política estadual de de-
senvolvimento sustentado da cadeia pro-
dutiva do algodão observará as seguintes
diretrites:

1 - integração das ações públicas e
privadas para o setor;

II - busca do aumento da produtivi-
dade e da melhoria da qualidade do al-
godão produzido no Estado;

III - criação de um programa de in-
centivo fiscal que leve em conta, princi-
palmente, a produtividade, a qualidade e
os aspectos ambientais da cultura do al-
godão;

IV - estímulo à adoção da eotoni-
cultura pela agricultura familiar;

(...)

Art. 4° - Compete ao Poder Execu-
tivo, na administração e na gerência dos
programas criados para efetivação da po-
lítica de que trata esta lei: (ações)

1 - promover a articulação dos seto-
res envolvidos na cadeia produtiva do al-
godão;

II - destinar recursos para a melhoria
tecnológica do algodão produzido no Es-
tado;

III - prestar assistência técnica aos
agricultores, no que se refere à sua orga-
nização e capacitação para a produção e

aos aspectos gerenciais e de comerciali-
zação;" (Projeto de Lei n° 2.392/2002 -
Lei n° 14.559, de 2002)

b) a compatibilidade jurídica entre
os preceitos instituídos na lei e entre
eles e os preceitos de outras leis de hi-
erarquia superior;

c) o uso do mesmo termo para de-
signar um mesmo conceito, como ga-
rantia de uniformidade de sentido;

d) o equilíbrio no grau de detalha-
mento dos temas;

e) a articulação lógica, em cada ar-
tigo, entre o disposto no "caput" e o
disposto nos parágrafos, o que en-
volve:

- a compatibilidade jurídica entre
os dispositivos;

- a afinidade e a integração semân-
tica entre eles: o conteúdo do pa-
rágrafo (o seu comando) deve ser
uma extensão, uma especificação
ou uma ressalva da idéia contida
no "caput".

Exemplos:

"Art. 48 - A construção considera-
da habitável será ligada à rede coletora
de esgoto sanitário.

1° - Quando não houver rede
coletora de esgoto sanitário, o órgão
prestador do serviço indicará as medidas
técnicas adequadas à solução do proble-
ma." (ressalta)

(Projeto de Lei n° 48/99 - Lei n° 13.317,
de 1999)

"Art. 246 - O poder público adota-
rá instrumentos para efetivar o direito de
todos à moradia, em condições dignas,
mediante políticas habitacionais que
considerem as peculiaridades regionais
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e garantam a participação da sociedade
civil.

1' - O direito à moradia compre-
ende o acesso aos equipamentos urba-
nos.,,

(explicação de termo usado no "caput")

(Constituição do Estado)

"Art. 151 - O Estado divulgará, no
órgão oficial, até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, o mon-
tante de cada um dos tributos arrecada-
dos, os recursos recebidos e os transferi-
dos sob forma de convênio, os valores de
origem tributária entregues e a entregar
e a expressão numérica dos critérios de
rateio.

Parágrafo único - Os dados divulga-
dos pelo Estado serão discriminados por
Município."

(complemento de norma contida no
"capur")

(Constituição do Estado)

Há casos curiosos, em que o vín-
culo lógico entre o enunciado do
"caput" e o do parágrafo não é,
pelo menos à primeira leitura,
evidente. No entanto, uma vez
que a ligação formal entre os dois
dispositivos é estabelecida no tex-
to, uma relação semântica entre
eles há de ser construída pelo in-
térprete. É o que se vê, por exem-
plo, no art. 13 da Constituição
Federal:

"Art. 13 - A língua portugue-
sa é o idioma oficial da Repúbli-
ca Federativa do Brasil.

§ 1° - São símbolos da Repú-
blica Federativa do Brasil a ban-
deira, o hino, as armas e o selo
nacionais.

§ 2° - Os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão
ter símbolos próprios".
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"Art. 40 - Não poderão obter con-
cessão de terra devoluta:

- o Governador do Estado;

II - o Vice-Governador e os Secretá-
rios de Estado;

III - os Diretores de órgão da admi-
nistração direta e de entidades da admi-
nistração indireta;

(...)

Parágrafo único - A vedação de que
trata este artigo se estende aos parentes
consangüíneos ou afins, até o 2° grau,
das pessoas mencionadas nos incisos do
"caput" deste artigo."

(ampliação de comando do "caput")

(Lei no 9.681, de 12 de outubro de 1988)

A coerência, como diz respeito à
lógica normativa, tem uma dimensão
dinâmica e conceitual que vai muito
além das conexões lineares entre os
dispositivos. Entretanto, os mecanis-
mos do texto que fazem a ligação for-
mal entre os dispositivos - estruturas
sintáticas, vocábulos e conectivos -
também colaboram para garantir a
coerência do texto legal como um
todo. Esses mecanismos operam no
plano da chamada coesão textual e po-
dem ser considerados como marcas da
coerência na superfície do texto.

Eis algumas recomendações para

garantir a coesão no texto legal:

a) ordenar logicamente os disposi-
tivos e dar progressão sistemática aos
enunciados;
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b) fazer menção apenas a entes ou
conceitos que já tenham sido determi-
nados, na própria lei ou em outra. É
um erro, por exemplo, a menção a ór-
gãos que ainda não foram expressa-
mente criados e a referência a proce-
dimentos ou situações que ainda não
tenham sido estabelecidos, no texto,
de forma explícita;

c) antes de usar um termo ou ex-
pressão que tenha significado específi-
co no texto em que aparece, indicar o
objeto ou ente que ele designa (no caso
de ser um agente público ou privado,
por exemplo) ou o conceito a que ele
se refere (um termo técnico, por exem-
plo). Veja-se a Lei n° 12.733, de 30/
12/97, que trata da concessão de in-
centivos fiscais para projetos culturais
no Estado:

Exemplo:
"Art. 1 - Esta lei estabelece normas

de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que
apóiem financeiramente a realização de
projeto cultural no Estado.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei,
considera-se:

1 - incentivador o contribuinte tribu-
tário ou a pessoa jurídica que apóie finan-
ceiramente projeto cultural;

II - empreendedor o promotor de
projeto cultural.

Parágrafo único - Serão estabelecidos
em regulamento os requisitos e as con-
dições exigidos do empreendedor para
candidatar-se aos benefícios desta lei".

d) repetir o mesmo termo para fa-
zer menção ao mesmo conceito ou
ente. Não devem ser utilizados sinô-
nimos. Quando se opta por usar dois
termos diferentes para designar um
mesmo ente, isso deve ser explicitado
na lei;

Exemplo:

"Art. 1 - Fica criado o Fundo Es-
tadual de Desenvolvimento de Transpor-
tes - Funtrans -, com o objetivo de fi-
nanciar e repassar recursos para serviços,
obras, ações e atividades relativas aos
transportes no Estado.

Parágrafo único - Para os efeitos des-
ta lei, a denominação Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes, a sigla
Funtrans e o termo Fundo se equiva-
lem". (Projeto de Lei n° 410/99 - Lei n°
13.452, de 2000)

e) manter o paralelismo sintático
entre os elementos de uma enumera-
ção. Numa seqüência de incisos, por
exemplo, os enunciados devem seguir
a mesma fórmula, que pode ter núcleo
verbal ou nominal. Sendo o núcleo
nominal, deve-se manter o paralelismo
quanto ao uso do artigo definido;

Exemplo:

"Art. 14 - A execução das ações e
dos serviços de promoção e proteção à
saúde de que trata esta lei compete:

- ao Município, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde ou órgão equi-
valente;

ii - à Secretaria de Estado de Saúde,
em caráter complementar e supletivo;

III - aos demais órgãos e entidades do
Estado, nos termos da legislação especi-
fica."

(Lei n° 13.317, de 24 de setembro de
1999)

f) manter a continuidade sintática
entre o comando e os itens de uma
enumeração;

g) fazer as remissões de forma cla-
ra e precisa.
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A remissão funciona como meca-

nismo que estabelece conexões tanto
no interior de um mesmo texto nor-
mativo (remissão interna) quanto en-
tre textos de leis distintas (remissão
externa).

São recomendações para o uso de
remissões:

a) identificar com precisão o obje-
to da remissão e, quando for o caso,
fazer menção exata ao termo ou ex-
pressão que é o núcleo da remissão;

Exemplo:

"Art. 6° - Será incluída no acordo de
acionistas cláusula que vede à Censig e à
empresa do Sistema Petrobras a venda
das participações acionárias que detive-
rem na Gasmig pelo prazo de sete anos
contados da data da assinatura do acor-
do de acionistas, sob pena de extinção
dos direitos previstos no acordo.

Parágrafo único - O acordo de acio-
nistas conterá previsão de exclusão da
vedação a que se refere o "caput" deste ar-
tigo na hipótese de ocorrer o incremen-
to de 3.500.000m' (três milhões e qui-
nhentos mil metros cúbicos) por dia na
capacidade de transporte e distribuição
de gás no Estado em relação à capacida-
de existente na data da assinatura do
acordo.

Muitas vezes, há, no dispositivo

a que se faz remissão, mais de um

elemento textual que, potencial-

mente, poderia ser tornado como

elemento de referência. Isso ocor-

re quando há mais de urna dispo-

sição em um mesmo dispositivo.

O uso de expressões como "o dis-

posto no art......, portanto, pode

ensejar dúvidas quanto ao verd:

deito objeto da referência e quan-
to a seu alcance, tais corno: a re-
ferência diz respeito a todo o con-
teúdo do texto ou apenas a parte
do enunciado?

b) explicitar, sempre que possível,

o conteúdo do preceito objeto da re-

missão, de modo a garantir a maior au-

tonomia textual possível ao dispositi-

vo em que se faz a remissão, sobretu-

do no caso das remissões externas;

e) evitar a proliferação de remis-

sões, prejudicial à legibilidade do tex-

to, sobretudo no caso das remissões ex-

ternas, uma vez que o sentido de um

dispositivo não pode ser estabeleci-
do a não ser por recurso a um ou-

tro texto;

Nas remissões, urna norma é "des-

locada" para um outro contexto e

Passa a ser objeto de novas predi-

cações, o que, no caso de uso ex-

cessivo do recurso, pode levar a

dificuldade de interpretação. Uma

dificuldade adicional ocorre quan-

do a norma a que se faz referên-

cia é alterada ou revogada, pois

nem sempre é fácil saber se a nor-

ma alterada continua aplicável ao

contexto da norma que a ela faz
referência.

d) evitar o encadeamento de remis-

sões (remissões encadeadas ou de se-

47

MANUALDE REDAÇÃO PARLAMENTAR



gundo grau), ou seja, a remissão a
dispositivos que, por sua vez, reme-
tem a outros dispositivos;

e) evitar remissões a normas de

hierarquia inferior;

f) considerar que, em alguns casos,
pode-se optar pela repetição, em lugar
da remissão.

-

Além de fazer remissões, o texto legal freqüentemente reproduz trechos e
dispositivos inteiros de outras leis e, principalmente, das Constituições do
Estado e da República. A reprodução desses textos, muitas vezes, não tem
nenhuma função normativa, porque não traz novidade j urídica. Entretanto,
nem sempre eles podem ser simplesmente suprimidos, sob pena de mutilar
a estrutura e dificultar a compreensão do texto legal em que se inserem.
Em várias situações, os termos e as expressões repetidos, se não têm função
normativa, podem ter uma função discursiva, que é a de garantir a coesão
do texto legal, dar unidade aos enunciados da lei.

A padronização do texto legal

Os padrões gráficos utilizados no
texto das leis, que compreendem as
configurações e os caracteres gráficos,
as abreviaturas e as siglas, são conven-
ções adotadas no âmbito do Estado e,
de modo geral, não têm efeito sobre
o sentido ou a interpretação das nor-
mas. No estabelecimento dessas con-
venções, os textos das Constituições da
República e do Estado são usados
como referência. Para facilitar a inte-

gração do sistema legal, as conven-
ções utilizadas no âmbito federal
também devem ser levadas em con-
sideração.

Os projetos de textos normativos
elaborados na Assembléia Legisla-
tiva devem ser grafados em fonte
Anal 11 pontos, com recuo de 1 cm
na primeira linha e espaçamento 1,5
entre linhas, observados os seguintes
detalhes:
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Epígrafe	 Centralizada. Caracteres maiúsculos, negritados.

Ementa	 Alinhada à direita, com 9 cm de largura, sem recuo na
primeira linha.

Preâmbulo	 Justificado.

Texto normativo Justificado.

Artigo Indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração
ordinal até o nono e cardinal a partir deste, separada do
texto por travessão entre espaços em branco.
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Parágrafo Indicado pelo sinal "", seguido de numeração ordinal até o
nono e cardinal a partir deste, separado do texto por
travessão entre espaços em branco. No caso de haver apenas
um parágrafo, utiliza-se a expressão "Parágrafo único".

Inciso Representado por algarismo romano seguido de travessão
entre espaços em branco. O texto inicia-se com letra
minúscula e termina com ponto-e-vírgula, salvo o do último,
que termina com ponto, e o do que se desdobrar em alíneas,
que termina com dois-pontos.

Alínea Representada por letra minúscula seguida de parêntese
separado do texto por um espaço em branco. O texto inicia-
se com letra minúscula e termina com ponto-e-vírgula, salvo
o da que se desdobrar em itens, que termina com dois-
pontos, e o da última alínea do último inciso, que termina
com ponto.

Item Representado por algarismo arábico seguido de parêntese
separado do texto por um espaço em branco. O texto inicia-
se com letra minúscula e termina com ponto-e-vírgula, salvo
o do último irem da última alínea, que termina com ponto.

Capítulo	 Identificado por algarismo romano. Nome centralizado e
grafado em caracteres maiúsculos, sem negrito.

Seção e subseção Identificadas por algarismos romanos. Nome centralizado e
grafado em caracteres minúsculos, com inicial maiúscula,
negritados.

Título e livro	 Identificados por algarismos romanos. Nome centralizado
e grafado em caracteres maiúsculos, negritados.

Parte Identificada como Parte Geral ou Parte Especial ou por
numeral ordinal. Nome centralizado e grafado em caracteres
maiúsculos, negritados.

Numerais	 São usados apenas numerais (palavras), exceto no caso das
(palavras) ou	 unidades de medida, unidades monetárias e valores
algarismos	 percentuais, que são expressos com algarismos, seguidos de

numerais (palavras) entre parênteses.

Siglas	 A primeira referência aparece entre travessões, em seguida
à explicitação de seu significado. A partir daí, usa-se apenas
a sigla. Não se usa o segundo travessão antes de ponto final
e de dois-pontos.
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MODELOS N°° 4 E

Tiposde alteração

A alteração expressa de uma lei por
outra pode ser feita de três modos:

a) dando-se nova redação a artigos,
parágrafos ou outro dispositivo qual-

quer da lei em vigor;

Exemplo:

"Art. 40 - O art. 104 da Lei n° 5.406,
dc 16 de dezembro de 1969, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

'Art. 104 - As promoções obedece-
rão a critérios de antigüidade, mereci-
mento, ato de bravura e tempo de servi-
ço, devendo ocorrer anualmente, nos me-
ses de junho e dezembro.'." (Projeto de
Lei Complementar no 3 - anexado ao Pro-
jeto de Lei Complementar n° 33/2003)

b) acrescentando-se dispositivos
novos;

Exemplos:

"Art. 1° - Ficam acrescentados ao
art. 62 da Constituição do Estado os se-
guintes inciso XXXVIII e 4°:

'Art. 62 -

XXXVIII - autorizar referendo e
convocar plebiscito nas questões de com-
petência do Estado.

(...)
4° - O exercício da competência a

que se refere o inciso XXXVIII dar-se-á
nos termos da lei.'.". (Proposta de Emen-
da à Constituição n° 23/99 - Emenda à
Constituição n° 46/2000)

"Art. 2° - Ficam acrescentados ao art.
9° da Lei n° 14.694, de 2003, os seguin-
tes Ç 2° e 3°, passando seu parágrafo úni-
co a vigorar como 1°:". (Projeto de Lei
ti° 1.744/2004 - Lei n° 15.275, de 2004)

c revogando-se dispositivos em vi-

gor.

Exemplo:

"Art. 3° - Fica revogado o 2° do
art. 30 da Lei Complementar n° 64, de
25 de março de 2002". (Projeto de Lei
Complementar ri 0 55/2004 - Lei Com-
plementar n" 79, de 2004)

Quando a alteração a ser feita for
muito grande ou complexa, pode
ser recomendável adorar uma lei
nova e revogar integralmente a
anterior.

Lei que promove
alterações múltiplas

Quando uma lei alterar outra em
vários pontos, deve-se atentar para o
seguinte:

a) os comandos modificativos, na

medida do possível, devem ser agrupa-

dos em função do tipo de alteração

(nova redação, acréscimo de dispositi-

vo ou revogação de dispositivo). Cada

comando deve discriminar, sempre

que for viável, todas as alterações que

estão sendo feitas naquele bloco;

Exemplo:

"Art. 1 - O 'caput' do art. 1°, OS
3° e 4° do arr. 9° e o art. 14 da Lei

n° 12.228, de 4 de julho de 1996, passam
a vigorar com a seguinte redação:". (Pro-
jeto de Lei n° 699/99 - Lei n° 13.431, de
1999)
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li) no CaSO de mais de um tipo de
alteração incidir sobre um mesmo ar-
tigo, é conveniente fazer as alterações

por meio de um artigo único;

Exemplo:

"Art. 70 - O art. 17 da Lei n° 14.309,
de 19 de junho de 2002, fica acrescido
dos seguintes inciso VII e 4°, passando
seu § 2° a vigorar com a redação que se
segue:" (Lei n° 15.027, de 2004)

c) quando houver interdependên-

cia entre alterações, mesmo que sejam
de tipos diferentes, é conveniente que
elas sejam feitas por um mesmo co-

mando;

Exemplo:

"Art. 3° - Fica acrescentado ao art.
288 da Resolução n° 5.176, de 6 de no-
vembro de 1997, o seguinte 3°, passan-
do o art. 289 a vigorar com a redação que
se segue:

'Art. 288

§ 3°— Nas comissões e em Plenário,
poderá usar da palavra para discutir o
projeto de lei de iniciativa popular, pelo
prazo total de sessenta minutos, o pri-
meiro signatário ou aqueles que este hou-
ver indicado.

Art. 289 - É facultada a entidade
associativa da sociedade civil, com exce-
ção de partido político com representa-
ção na Casa, a apresentação à Assembléia
Legislativa de proposta de ação legis-
lativa.

(...)

§ 4' - Aplica-se à proposição de que
trata este artigo o disposto no § 3° do
art. 288.'.". (Projeto de Resolução n°
309/2003 - Resolução n° 5.212, de 2003)

Dispositivos datados

Normas que visam alterar coman-

plícita ou implicitamente num ponto

do calendário - devem também ser da-

tadas e não podem ser incorporadas
(sob a fórmula de nova redação) ao
texto da lei modificada. Tais normas
devem vir em forma de texto novo de
lei nova, que faz referência ao dispo-
sitivo da lei modificada, mas sem con-
fundir-se com ela. É o caso, por exem-
plo, de leis que tratam de reabertura

de prazo vencido e da transformação
ou da extinção de cargos ou órgãos

públicos.

Exemplos:

"Art. 1 - Fica reaberto, por trinta
e seis meses contados da data da publica-
ção desta lei, o prazo para o cadastra~
mento do produtor de Queijo Minas
Artesanal no Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, estabelecido no
§ 1° do art. 3° da Lei n° 14.185, de 31
de janeiro de 2002". (Projeto de Lei n°
835/2003 - Lei n° 14.987, de 2004)

"Art. 1° - O prazo para a conces-
são de financiamento previsto no pará-
grafo único do art. 4° da Lei n° 11.395,
de 6 de janeiro de 1994, fica prorrogado
por dez anos, contados a partir de 6 de
janeiro de 2004". (Projeto de Lei n°
1.037/2003 - Lei n° 15.016, de 2004)

"Art. 1° - Fica concedido o prazo de
cinco anos, a contar da data da publica-
ção desta lei, para o cumprimento do dis-
posto no parágrafo único do art. 1° da
Lei n° 11.612, de 19 de setembro de
1994". (Projeto de Lei n° 1.944/2002 -
Lei o° 14.442, de 2002)

"Art. 1° - O Fundo de Desenvolvi-
mento Regional do Jaíba - Fundo Jaíba
-, criado pela Lei n° 11.394, de 6 de ja-
neiro de 1994, passa a reger-se por esta
lei, observado o disposto na Lei Comple-
mentar n° 27, de 18 de janeiro de 1993".
(Projeto de Lei n° 1.239/2003 - Lei n°
15.019, de 2004)

dos datados - aqueles que, não sendo	 Aceita-se, apesar de não ser reco-
abstratos no tempo, estão inscritos ex- mendável, que se façam alterações em
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textos de dispositivos que contenham
comandos datados nos seguintes casos:

a) quando a alteração referir-se a
uma parte abstrata do dispositivo;

Exemplo:

Texto da lei orsinal:

"Art. 1" - Fica criado o Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estraté-
gicas - Fundiest -' com o objetivo de dar
suporte financeiro a programas destina-
dos à implantação e ao desenvolvimen-
to de setores estruturantes do parque in-
dustrial mineiro."

Texto da lei modificativa:

"Art. 1" - O 'caput' do art. 1' da Lei
n° ..., de ... de ... de ..., passa a vigorar
com a seguinte redação:

'Art. 1' - Fica criado o Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estraté-
gicas - Fundiest -' com o objetivo de dar
suporte financeiro a programas destina-
dos à implantação, à manutenção e ao
desenvolvimento de setores estruturantes
do parque industrial mineiro."

(Obs.: Neste caso, a lei nova veio ape-
nas ampliar o objetivo do fundo, que es-
tava definido no mesmo texto que o ins-
tituiu. Não se alterou a parte do disposi-
tivo relativa à criação do fundo. Qual-
quer mudança no nome do fundo, sua
transformação ou extinção teriam de ser
feitas fora do texto da lei antiga.)

b) quando a disposição estabelecer
prazo que ainda não tenha vencido.

Exemplo:

"Art. 1° - O inciso 1 do art. 2° da
Lei n° 12.688, de 15 de dezembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

'Art. 2° - A donatária do imóvel
obriga-se a:

- concluir a construção do hospi-
tal e colocá-lo em funcionamento no pra-
zo de sete anos contados da data da
lavratura da escritura pública de doação
do imóvel de que trata esta lei, bem co-
mo dotar o conjunto hospitalar de equi-
pamentos que assegurem o seu funciona-
mento em elevados padrões técnicos;'.".
(Lei n° 14.569, de 2003)

Texto da lei alterada:

"Art. 2° - ( ... )

1 - concluir a construção e colocar
o hospital em funcionamento no prazo
de cinco anos contados da data da
lavratura da escritura da doação do imó-
vel de que trata esta lei, bem como do-
tar o conjunto hospitalar de equipamen-
tos que assegurem o seu funcionamento
em altos padrões técnicos;" (Lei n°
12.688, de 1997)

Em alguns casos, dentro de uma
mesma lei modificativa, é preciso ve-
rificar que normas serão incorporadas
à lei modificada (fórmula de nova re-
dação) e que normas devem ficar
como dispositivos independentes, na
lei nova. Normas que contêm um
enunciado datado não podem ser in-
corporadas ao texto da lei já em vigor:
devem apresentar-se como comando
novo e autônomo.

Exemplo:

"Art. 3° - O soldado que, na data da
publicação desta lei, houver cumprido os
requisitos estabelecidos no art. 214,
"caput" e seus incisos 1 e III, da Lei n°
5.301, de 16 de outubro de 1969, com a
redação dada por esta lei complementar,
será, no prazo de até noventa dias, be-
neficiado com a promoção por tempo de
serviço, independentemente das datas
para promoção definidas naquela lei".
(Lei Complementar n° 74, de 2004)
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Acréscimo de artigos

Não se pode modificar a numera-
ção original dos artigos da lei alterada
nem de agrupamentos de artigos,
como seções ou capítulos. O objetivo
da proibição é manter a estabilidade
do sistema de remissões da lei, evitan-
do problemas de identificação de dis-
positivos e de referência.

Quando é necessário fazer algum
acréscimo de artigo à lei, o número do
artigo novo deve ser o mesmo do ar-
tigo anterior, seguido de letra maiús-
cula, observada a seqüência das letras
na série relativa a cada artigo.

Exemplo:
"Art. 4 ° - A Lei n o 14.694, de 2003,

fica acrescida do seguinte art. 32-A:

'Art. 32-A - Os recursos orçamentá-
rios provenientes da ampliação real da
arrecadação de receitas da administração
pública estadual poderão ser aplicados no
pagamento de prêmio por produtivida-
de.'." (Projeto de Lei n° 1.744/2004 - Lei
n° 275, de 2004)

A renumeração de parágrafos,
incisos e outras unidades, apesar de
aceitável, deve ser evitada.

É vedado o aproveitamento de nú-
mero de dispositivo revogado ou veta-
do, devendo a lei alterada manter sua
indicação, seguida da expressão "revo-
gado" ou "vetado", conforme o caso.

Também no caso de dispositivo de-
clarado inconstitucional em decorrên-
cia de Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade - Adin - essa informação será
registrada no texto da lei, fazendo-se

acompanhar do nâmero da Adin e
da referência à situação de medida
liminar ou de decisão transitada em
julgado.

O sentido de um enunciado muda
não apenas quando ele é modifi-
cado, mas também quando se mo-
dificam dispositivos com ele rela-
cionados. Por isso, é preciso ter
bastante atenção quando se faz
uma lei modificativa. Um bom
exemplo desse tipo de situação é
o da alteração feita no § 5° do art.
14 da Constituição da República
pela Emenda n° 16, de 5/6/97.
Era assim a redação primitiva:

"Art. 14 - ( ... )

5° - São inelegíveis para os
mesmos cargos, no período, o Pre-
sidente da República, os Gover-
nadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído,
nos seis meses anteriores ao plei-
to.

§ 6° - Pata concorrerem a ou-

tros cargos, o Presidente da Repú-
blica, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefei-
tos devem renunciar aos respecti-
vos mandatos até seis meses antes
do pleito". (grifos nossos)

O texto proibia a reeleição do
Presidente e dos Governadores
para os mesmos cargos e exigia a
renúncia ao mandato no caso de
candidatura a outros cargos. Pare-
ce que a razão de a Constituição
estabelecer a inelegibilidade para
a primeira situação é a mesma que
a fez exigir a renúncia pata a se-
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gunda situaçio. os dois preceitos tem, portanto, um principio Comum 1UC
os orienta: a idéia de renúncia para outros cargos (5 6°) só faz sentido quan-
do confrontada com a idéia da inelegibilidade para os mesmos cargos ( 5°).

Veja-se o texto alterado:

"Art. 14 -

§ 5° - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Dis-
trito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no cur-
so dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.

§ 6° - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, o
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renun
ciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.".

A nova redação do § 5° passou a permitir a reeleição para os mesmos car-
gos, e o § 6°, que não foi alterado, manteve a renúncia no caso de candida
tura a outros cargos. Entretanto, algo mudou no sentido do § 6°. A lógica
que o justificava e que orientava a sua interpretação já não é a mesma, e ou-
tro sentido terá de ser construído pelo intérprete da norma.

A redação final de proposições

MODELaS N° 37 A 40

MI

A Comissão de Redação, de acor-
do com o disposto nos arts. 102, X, e
268 a 271 do Regimento Interno, tem
a atribuição de elaborar a redação fi-
nal de projetos de lei, de projetos de
resolução e de propostas de emenda à
Constituição.

Fazer a redação final de uma pro-
posição significa dar a seu texto, de
acordo com as diretrizes da técnica
legislativa, a forma lingüística que me-
lhor expresse o sentido da matéria
aprovada pelos parlamentares.

Ao operar com o texto, a Comis-
são avalia a correção dos enunciados,
a propriedade dos termos usados, a
coerência articulatória de preceitos e
de dispositivos, o acerto nas remissões
internas e externas, além das formas de

conexão com o ordenamento em vi-
gor. No esforço de obter o melhor re-
sultado, pode a Comissão, preservan-
do a abrangência e o sentido dos con-
teúdos, substituir e adaptar frases, ter-
mos e expressões, promover a junção,
o acréscimo, o desmembramento, a
supressão, a rearticulação, a reordena-
ção e a renumeração de dispositivos,
ajustar dados e referências, além de
adequar a redação à norma culta.

O princípio técnico que orienta
todo esse trabalho é a busca da clare-

e da precisão do texto legal como
condição para a redução de conflitos
de interpretação e garantia da maior
segurança jurídica possível para as ins-
tituições e a sociedade.

O texto assim preparado pela Co-
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missão de Redação é encaminhado,
sob a forma de parecer de redação fi-
na!, à apreciação do Plenário ou da
comissão que houver deliberado
conclusivamente sobre a matéria,
aos quais cabe, em cada caso, verifi-
car se a proposta da Comissão aten-
de à intenção manifestada pela maio-
ria dos parlamentares no processo de
votação.

É importante observar que, muitas
vezes, pode haver dúvida ou incerte-

za quanto ao sentido que se quis dar a
determinado preceito aprovado pelo
Parlamento. Nesses casos, cabe ao Ple-
nário atenção redobrada na votação do
texto da redação final, pois o acata-
mento, por parte daquele órgão, do
parecer da Comissão de Redação sig-
nificará, além da confirmação da alter-
nativa tcnica sugerida, também uma
opção política do Parlamento pela for-
ma com que deseja ver promulgada a
proposição.

ng

A Errata

A errata é o documento que con-
tém a correção de erro material ocor-
rido na publicação de proposição do
processo legislativo. Deve referir-se
exclusivamente ao erro e indicar sua
correção. Consiste na publicação de
texto, sob o título "Errata", que trará
em epígrafe referência à proposição,
com número e ano. A errata mencio-
nará a data da publicação do texto in-
correto e indicará a página, a coluna e
o tópico (no caso de texto legal, o dis-
positivo) em que ocorreu o erro, se-
guindo-se à expressão "onde se lê" o
texto a ser corrigido, e à expressão
"leia-se", o texto corrigido.

Exemplo:

Errata
Projeto de Lei n° 782/2003

Na publicação da matéria em epígrafe,
verificada na edição de 16/7/2003, pág.
30, co!. 1, no art. 13, 1°, inciso VII,
onde se lê:

"classe dos Agentes Penitenciários",
leia-se:

"classe dos Agentes de Segurança Peni-
tenciários".

E, nos Anexos 1 e II, onde se lê:

"Agente Penitenciário", leia-se:

"Agente de Segurança Penitenciário"

í

o
UI
(O
Lii
13

o
o-

Comentários à Lei Complementar n° 78, de 2004

ANEXD
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A Lei Complementar n° 78, de 9
de julho de 2004, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolida-
ção das leis do Estado, conforme pre-
visto no parágrafo único do art. 63 da
Constituição do Estado, é um instru-
mento de orientação da elaboração

legislativa e de organização da legisla-
ção em vigor, com o objetivo de faci-
litar a consulta, a leitura e a interpre-
tação das leis. A lei constitui uma re-
ferência para a produção legislativa e
para a sistematização da legislação es-
tadual.
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1
A Lei Complementar n° 78 orga-

niza-se em três categorias de normas:
a de diretrizes de redação, a de regras de
padronização e a de procedimentos de
consolidação de leis. Tal distinção de-
termina o modo como a lei se confi-
gura e revela a autonomia do Estado
na regulação da matéria.

As normas que tratam da elabora-
ção das leis e, particularmente, as que
se referem à redação legal, constituem
diretrizes oferecidas ao redator para a
construção dos textos legislativos e são
o resultado de uma experiência pecu-
liar (um modo-de-faer) da Assembléia
Legislativa. As normas contidas na lei
para a elaboração legislativa têm cará-
ter diretivo e principiológico e, afas-
tando-se de uma concepção estrita-
mente prescritiva da técnica legisla-
tiva, procuram estabelecer recomenda-
ções para a obtenção da concisão, da
simplicidade, da uniformidade e da
imperatividade que caracterizam a lin-
guagem da lei.

Em relação às normas de padroni-
ação, a lei mantém, em linhas gerais,

pela conveniência de integração do sis-
tema legal, as mesmas regras adotadas
para as leis federais pela Lei Comple-
mentar Federal n° 95, de 26 de feve-
reiro de 1998, que, aliás, se deduz te-
rem sido extraídas da própria configu-
ração da Constituição da República.
Trata-se dos padrões gráficos do texto
legal, objetivamente estabelecidos para
o legislador. Não se pode falar, aqui,
em princípio ou diretriz de técnica
legislativa, mas sim em mera conven-
ção gráfica, que inclui caracteres e ti-
pos de letras, uso de abreviaturas e
configuração de texto.

As normas sobre consolidação pro-
curam atender às peculiaridades do

Estado e aos problemas específicos de
sua legislação. A matéria é complexa:
envolve, além dos aspectos jurídicos
e de técnica legislativa, que compreen-
dem a interpretação, a vigência e a re-
vogação das leis, também questões de
articulação política e de administração
de recursos humanos e tecnológicos.

As normas da Lei Complementar
n° 78 pressupõem o seguinte:

a) uma consolidação que admite
adaptações e rearranjos no texto (es-
trutura e vocabulário) não pode ser fei-
ta sem inovação - alterar um texto,
mesmo que de forma mínima, é abri-
lo a novas possibilidades de interpre-
tação; nesses termos, não há como
consolidar sem inovar;

b) não há necessidade de simplifi-
car toda a legislação estadual. Deve-se
definir caso a caso o que é preciso fa-
zer;

c) não se pode restringir nem
ter o processo legislativo: as leis são di-
nâmicas, renovam-se, mudam; nenhu-
ma consolidação pode pretender
engessar essa atividade;

d) a principal necessidade daquele
que lida com leis é o acesso fácil e se-
guro aos textos atualizados (alterações
expressas) das leis, ou seja, deve-se ofe-
recer ao cidadão, antes de qualquer
tentativa de sistematização de leis
esparsas, o texto da lei contendo as al-

terações expressas feitas por leis novas.
Em vista disso, a lei prevê a con-

solidação das leis mediante dois proce-
dimentos distintos: a atualização e a sis-

tematiação das leis.

A atualização consiste na incorpo-
ração ao texto original de alterações
expressas previstas em lei nova, por
meio de banco de dados virtual. Não
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permite fiiscs, dcsmcnibramcntos ou
renumeração de artigos, com o objeti-
vo de impedir qualquer inovação jurí-
dica. Seu principal objetivo é oferecer
ao cidadão o acesso ao texto atualiza-
do de todas as leis estaduais.

A sistematização é a reunião de leis
esparsas versando sobre a mesma ma-
téria. Não há obrigatoriedade de siste-
matizar toda a legislação, mas apenas
as matérias em que o trabalho seja ne-
cessário e viável, a partir de uma de-
manda concreta, após estudo técnico
preliminar. O resultado do trabalho,

comandado por grupo político, é apre-
sentado sob a forma de anteprojeto de
lei. Dependendo da abrangência da
sistematização, o texto final pode ser
um código. Tanto na sistematização
quanto na codificação, reconhece-se
que não há como evitar a inovação ju-
rídica.

A lei prevê ainda a articulação téc-
nico-política entre os Poderes para o
desenvolvimento dos trabalhos de con-
solidação, fundamental para a seguran-
ça e a adequada realização dessa tare-
fa complexa.

Emenda a proposição

MODELOS N 16 A 20

A emenda é uma proposição acessória, apresentada com a finalidade de
alterar o texto de projeto em tramitação (projeto de lei ou de resolução ou
proposta de emenda à Constituição) ou, ainda, alterar o texto de um
requerimento. Não se confunde com a proposta de emenda à Constituição,
proposição que visa acrescentar, modificar, substituir ou suprimir dispositivo
da Constituição do Estado.

As alterações destinam-se a acrescentar, modificar, substituir ou suprimir
dispositivo. A emenda que pretende substituir integralmente o texto de uma
proposição denomina-se substitutivo e tem a estrutura da proposição que
pretende substituir.

As emendas têm numeração seqüencial, independentemente de se
relacionarem com o projeto ou com o substitutivo. A numeração das emendas
encerra-se a cada turno, reiniciando-se no seguinte. Os substitutivos recebem
numeração própria a cada turno de tramitação.

As emendas a projeto podem ser de autoria de parlamentar ou de comissão.
No primeiro caso, são seguidas de justificação, na qual o autor argumenta em
favor da alteração sugerida. No segundo, integram o parecer e são justificadas
na sua fundamentação.

Estrutura

São elementos constitutivos da	 À expressão "Emenda n° .......se-
emenda:	 gue-se a indicação da espécie e do núme-

a) epígrafe ou título: parte que con- ro da proposição a que ela se refere;

tém a identificação da emenda. 	 b) fórmula de alteração: parte em
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que se comanda a alteração preten-
dida.

A fórmula de alteração da emenda
deve indicar de forma precisa o dispo-
sitivo da proposição que se quer alte-
rar ou suprimir.

Quando duas ou mais alterações
são conexas (uma só é possível se a ou-
tra for aprovada), elas devem ser fei-
tas por meio de uma única emenda;

Um engano comum é o de, por
exemplo, determinar a alteração
de todo o artigo, quando, na ver-
dade, pretende-se alterar somente
o "caput". Esse erro pode trazer
conseqüências indesejadas e, às
vezes, irremediáveis.

C) conteúdo: parte em que se proce-
de à alteração de dispositivo ou se
enuncia dispositivo a ser acrescentado,
conforme o caso;

d) fecho: compreende o local (Sala
das Reuniões, no caso de emenda apre-
sentada em Plenário, e Sala das Co-
missões, no caso de emenda apresen-
tada em comissão), a data da apresen-
tação e o nome do autor;

e)justificação: parte em que o au-
tor da emenda expõe as razões da al-
teração proposta.

O texto de uma emenda já apresen-
tada pode ser modificado por meio de
uma subemenda, a qual terá a mesma
estrutura da emenda.

Exemplos de fórmulas de alteração

Modificativas	 "Dê-se ao inciso II do § 2° do art. 1° a seguinte redação:"

> "Dê-se ao 'caput' do art. 10 a redação que segue:"

> "Substitua-se, no parágrafo único do art. 1°, a expressão
'demais atos regulamentares' por 'demais atos normativos'."

Aditivas

	

	 > "Acrescente-se, no inciso IV do art. 15 do vencido, a
expressão 'na forma da lei' após a palavra 'imóveis'."

» "Acrescente-se ao art. 36 o seguinte § 2°, transformando-se
seu parágrafo único em 1°:"

"Acrescente-se o seguinte ar. 3°, renumerando-se os demais."

Supressivas	 "Suprima-se o art. 5° do projeto."

"Suprima-se, no inciso 1 do art. 5°, a expressão 'ou das
entidades a ela vinculadas'."

> "Suprima-se o ar. 4°, renumerando-se os demais."

Emendas que	 > "Dê-se ao 'caput' do art. 4° a redação que segue,
incidem sobre	 acrescentando-se ao seu § 3° o seguinte inciso IV:"
mais de um, ,De-se ao inciso II do art. 6 e a alíneac do inciso IV do
dispositivo-caput, do art. 8 a seguinte redaçao:
(somente em
caso de matéria	 Substitua-se, no texto do projeto, a expressão 'conta

correlata)	 previdenciária' por 'fundo previdenciário'."
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Emendas 
projetos de lei

	

	 refere o art. 2° do projeto, a seguinte redação:"

modificativa' "Acrescente-se ao art. 30 da Lei n o ..., de ... de ... de ..., a
que se refere o art. 2° do projeto, o seguinte inciso XVII:"

"Suprima-se o art. 8° da Lei n° ..., de ... de ... de ..., a
que se refere o art. 3° do projeto."

Subemenda

A subemenda destina-se a emendar
uma emenda. Portanto, deve aperfei-
çoú-1a e nunca se opor a ela. A propos-
ta contraditória será objeto de outra
emenda.

A subemenda pode ter como obje-
tivo:

a) substituir integralmente a emen-
da; ou

b) alterá-la parcialmente.

No primeiro caso, deve-se redigir
a subemenda do mesmo modo como
se redigiu a emenda. Na sua fórmula
de alteração, a subemenda tem como
alvo o artigo do projeto que se quer
alterar.

Exemplo:

Subemenda n° 1 à Emenda n° 36

Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso
XVI:

"Art. 8° -

XVI - demonstrativo das receitas ori-
ginadas de taxas e dos custos dos servi-
ços públicos financiados por taxas.".

Emenda n° 36

Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso
XVI:

"Art. 8° - ( ... )

XVI - demonstrativo das receitas ori-
ginadas de taxas e dos custos dos servi-
ços públicos financiados por taxas, con-
tendo a arrecadação total de cada taxa,
• número de contribuintes de cada taxa,
• custo total e o custo unitário do servi-
ço, executado em 2004 e previsto para
2005, para o cumprimento do inciso V
do art. 35 desta lei.".

No segundo caso, pode-se fazer re-
ferência à emenda no comando da
subemenda.

Exemplos:

"Acrescente-se à Emenda n° 44, após o
termo 'órgão', o termo 'contratante'."

"Dê-se ao art. 14 do projeto a redação
proposta pela Emenda n° 1, excluído o
§ 3°.".

"Dê-se ao art. 7° do projeto a redação
proposta pela Emenda n° 2, substituin-
do-se a expressão 'servidores' por 'servi-
dores ativos e inativos'.".
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Requerimento

MDDELDS N 21 A 24

Requerimento é o pedido referente a matéria de expediente ou de ordem,
feito por Deputado ou comissão ao Presidente da Assembléia Legislativa ou
de comissão. Trata-se de uma proposição sujeita a tramitação, que não deve
ser confundida com o requerimento administrativo, relativo ao servidor e às
suas atividades funcionais.

Os requerimentos, dependendo do assunto, podem estar sujeitos à delibe-
ração do Plenário, à deliberação de comissão ou a despacho do Presidente (da
Assembléia ou de comissão), conforme prevê o Regimento Interno (arts. 229 a

o
	

234 e 103, III). É importante, antes de redigir o documento, identificar a situa-
> ção regimental a que se refere o requerimento, para que se nomeie correta-

mente seu destinatário e se registre com precisão o dispositivo legal que vai
fundamentar o pedido.

Estrutura

São elementos constitutivos do re-
querimento:

a) epígrafe ou título: consiste na pa-
lavra "requerimento", seguida, quan-
do for o caso, do número de ordem.
Deve ser numerado somente o reque-
rimento que solicitar informações a
autoridades estaduais, inserção de do-
cumento ou pronunciamento não ofi-
cial nos anais da Casa ou providência
a órgão da administração pública;

b) vocativo: indica a autoridade a
quem é dirigido (Presidente da Assem-
bléia ou Presidente de comissão); a
forma de tratamento é abreviada
(Exmo. Sr., por exemplo);

c) texto: corresponde ao texto da
solicitação, após as palavras de praxe
e a referência ao dispositivo regimen-
tal em que se baseia. Deve ser conci-
so, de preferência com apenas um pa-
rágrafo, exceto para solicitação adi-
cional, referente a envio de cópia a au-

E preciso ter especial atenção com
a redação de requerimento para
solicitar informações a autorida-
de estadual (art. 233, XII, do Re-
gimento Interno) ou providência
a órgão da administração pública
(art. 103, VII, "b").

Nesses casos, a aprovação do
requerimento acarreta o encami-
nhamento, por meio de ofício, de
uma solicitação a uma autoridade
pública. Para que o pedido tenha
uma resposta satisfatória, deve ser
preciso e dirigido ao e1estinatrio

adequado. Uma solicitação de
informações que seja vaga ou
confusa ou encaminhada a unia
autoridade que não detenha
competência para atendê-la quase
sempre não consegue obter êxito.
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Parecer

MODELOS Ne 25 A 36

u

1

toridade ou anexação do requerimen-
to à correspondência. Não cabe nesta
parte nenhuma justificação para o pe-
dido;

d) fecho: compreende o local (Sala
das Reuniões, Sala das Comissões), a

data de apresentaçào e o nome do au-
tor da proposição;

e) justificação: parte constituída dos
argumentos que demonstram a neces-
sidade ou oportunidade da medida so-
licitada.

Padronização

A padronização do requerimento se faz da seguinte forma:

Epígrafe

Vocativo

Texto

Fecho

Justificação

Centralizada e grafada em caracteres maiúsculos, negritados.

Alinhado à esquerda, sem parágrafo, terminado em
dois-pontos e separado do texto por cinco parágrafos
em branco.

Justificado, com parágrafo na primeira linha.

Local e data de apresentação justificados, com parágrafo.
Nome do autor centralizado.

Justificada, com parágrafo na primeira linha. Título
negritado, com inicial maiúscula, terminado em
dois-pontos e separado do texto por um espaço em branco.
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Parecer é o pronunciamento fundamentado, de caráter opinativo, de auto-
ria de comissão ou de relator designado em Plenário, sobre matéria sujeita a
seu exame.

A redação do parecer apresenta peculiaridades, conforme o turno de
tramitação a que se refere e a comissão que o elabora.
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Estrutura
O parecer escrito é composto de

epígrafe (ou título), relatório, funda-
mentação, conclusão e fecho.

Fpígra/
É usada para identificar a proposi-

ção. Deve conter a palavra "parecer",
seguida da indicação da fase de discus-
são, quando for o caso, e da espécie de
proposição sobre a qual será emitido o
parecer. Na linha imediatamente infe-
rior, aparece o nome da comissão in-
cumbida de examinar a matéria.
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O relatório consiste na exposição
da matéria e no histórico sucinto da
tramitação do projeto até o momen-
to.

No 1° turno, o relatório deve con-
ter:

• a identificação do projeto: núme-
ro, autoria e descrição sucinta do
conteúdo (ementa);

• a data da publicação (apenas no
parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça);

• as comissões a que foi distribuí-
do;

• a finalidade com que vem à co-
missão (exame preliminar, pare-
cer ou deliberação conclusiva);

• as conclusões dos pareceres das
comissões anteriores;

• os dispositivos regimentais rela-
tivos à tramitação;

• os incidentes processuais, se hou-
ver (sugestão de emenda, nova
redação, etc.).

A comissão, salvo no caso de de-
liberação conclusiva, apenas opina

sobre o projeto submetido a sua
análise. A competência para apro-
var ou rejeitar a matéria é do Ple-
nário, que não é obrigado a seguir
a orientação dos pareceres.

No 2° turno, integram o relatório:

• a identificação do projeto, com
a espécie de proposição, seu nú-
mero e autoria e a descrição su-
cinta do conteúdo (ementa);

• o resultado da votação do proje-
to no 1° turno, que poderá assu-

mir uma das seguintes formas:

• "aprovado no l turno, com as
Emendas n°' ... e

• "aprovado no 1° turno, na for-
ma do Substitutivo no

• "aprovado no 1° turno, na forma
do Substitutivo n° ... e com a
Emenda no	 OU

• "aprovado no 1° turno, com a
Subemenda n° ... à Emenda n°

• a comissão a que foi distribuído
no 2° turno;

• os dispositivos regimentais rela-
tivos à tramitação;

• a referência ao vencido, quando
houver, como parte do parecer.

Autoria de emendas
Não é necessário, no relatório do

parecer para o 2° turno, fazer referên-
cia à autoria das emendas aprovadas
no 1° turno. O relatório deve repro-
duzir apenas a informação contida no
despacho dado em Plenário no 1°
turno, constante no verso da 1 fo-
lha do projeto.

Caso ocorra, pai moi 1V() de cm
na votação em Plenário, aprova
cão de emendas incompatíveis en-
tre si, prevalecerão, em primeiro
lugar, a emenda supressiva e a
substitutiva. Entre emendas des-
ses dois tipos, prevalecerá a de
numeração inferior. Entre emen
das modificativas e aditivas, pre-
valecerá também a de numeração
inferior. Se a emenda for destaca-
da durante a votação, este critério
pode ser alterado, pois, uma vez
aprovada, ela terá preferência.
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A fundamentação consiste na aná-
lise dos aspectos da matéria compreen-
didos no âmbito de competência da
comissão.

No caso de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a fundamenta-
ção deve avaliar:

a) a necessidade de legislar;

b) a possibilidade jurídica de legis-
lar, que compreende:

• competência no âmbito federati-
vo;

• competência no âmbito dos Po-
deres estaduais;

• competência no âmbito do ins-
trumental normativo;

• iniciativa;

c) a legalidade e a constituciona-
lidade, ou seja, a compatibilidade da
matéria com o ordenamento vigente;

d) a adequação técnico-legislativa.

No caso de parecer de comissão de
mérito, a fundamentação, destacando
os pontos relevantes da matéria, fará
umaanálise crítica que poderá explorar:

• aspectos conceituais e doutriná-
rios;

• dados estatísticos e informações
históricas;

• normas legais existentes sobre a
matéria;

• política de ação governamental
estabelecida para a área;

• avaliação de experiências asseme-
lhadas;

• adequação da proposta ao cená-
rio estadual;

• impacto da proposta sobre a rea-
lidade;

• repercussão da introdução da
norma no ordenamento jurídico;

benefícios esperados e efeitos se-
cundários;

• condições de aplicabilidade;

• oportunidade da aprovação: cir-
cunstâncias político-administrati-
vas;

• adequação da linguagem técnica;

• propriedade de articulação do
texto com o ordenamnento exis-
tente;

• posicionamento da comissao so-
bre a matéria.

Quando a comissão apteseni
substitutivo ou emenda ao projeto,
a fundamentação deverá:

- esclarecer o objetivo de cada al-
teração proposta, para facilitar a
identificação, em Plenário, da
compatibilidade de emendas e, na
redação final, o ajuste definitivo
do texto;

- justificar cada urna das alterações
propostas, evitando o uso de ar-
gumentos evasivos, como "para
aprimorar o projeto" e "pata aten-
der à boa técnica legislativa".

Conclusão

A conclusão é a parte do parecer
em que a comissão apresenta sua po-
sição com relação à matéria. Nela são
mencionados o número do projeto e
o turno de tramitação.

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do projeto
(com as emendas que apresenta, se for
o caso) ou por sua inconstituciona-
lidade, ilegalidade e antijuridicidade.

mm
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A comissão de mérito opina pela
aprovação (com as emendas que apre-
senta, se for o caso) ou pela rejeição
do projeto.

O texto da conclusão, no parecer
de mérito, deve conter ainda:

• a opinião da comissão (pela apro-
vação ou pela rejeição) sobre
cada uma das emendas anterior-
mente propostas, dentro do mes-
mo turno;

• a indicação, em face de cada uma
das emendas da comissão que ela-
bora o parecer, da situação de
prejudicialidade das emendas an-
teriores, se for o caso.

Exemplo:

"Conclusão

Em face do exposto, esta Comissão
opina pela aprovação, em l turno, do
Projeto de Lei n° ./... com as Emendas
n° 1 a 3, da Comissão de Constituição
e Justiça; 6 a 8, da Comissão de Saúde, e
9, a seguir apresentada; e pela rejeição
das Emendas n°' 4 e 5, da primeira Co-
missão.

Se aprovada a Emenda n° 9, fica pre-
judicada a Emenda n° 4.

Emenda n° 9

O exemplo mostra que a comis-
são se manifestou a respeito de
cada uma das emendas apresenta-
das anteriormente, recomendando
sua aprovação OU rejeição. Na in-
dicação de prejudicialidade, po-
rém, só aparece a Emenda n 4
o que significa que, entre as emen-
das das outras comissões, esta é a
única que, numa situação de apro-
vação da Emenda n° 9 pelo Plená-
rio, será considerada prejudicada.

0 parecer da comissão, ao indicar
a possível situação de prejudicialidade
entre duas emendas, apenas vislumbra
um fato que poderá vir a caracterizar-
se durante a votação. Tal orientação
ajuda a conduzir o procedimento de
Plenário, porque a emenda considera-
da prejudicada não é colocada em vo-
tação após a aprovação daquela que a
prejudicou.

A prejudicialidade de emendas

A prejudicialidade não constitui
um juízo de valor da comissão
em relação a uma emenda: é uma
contingência objetiva do proces-
so, verificada em face do resulta
de) de determinada votação reali
zada em Plenário.

Indicação de prejudicialidade
em parecer com substitutivo

O parecer que apresenta subs-
titutivo ou que opina sobre dc

deve indicar, na conclusão, as
emendas que estariam prejudica -
das com a sua aprovação. São
elas:

a) aquelas cujo conteúdo tenha
sido integralmente absorvido no
texto do substitutivo - situação de
redundância (a fundamentação do
parecer (leve explicar a situação
a conclusão, porém, não precisa
fazer menção à emenda);

b) aquelas cujo conteúdo só fazia
sentido em função de dispositivo
que tenha sido excluído pelo
substitutivo (como, por exemplo,
a emenda visando aumentar o
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nómero de membros de um
conselho que o substitutivo su-
primiu) - situação de perda de
objeto.

O parecer de comissão deverá
manifestar-se pela rejeição das
emendas que não deseje incorpo-
rar ao substitutivo e também das
que se encontrem em situação de
prejudicialidade por perda de ob-
jeto.

Apresentação de emendas em
projeto com substitutivo

A comissão que avalia projeto para
o qual tenha sido proposto substitu-
tivo tem duas opções para apresentar
emendas:

a) emenda ao substitutivo, caso a
comissão acate o substitutivo, com al-
terações;

b) emenda ao projeto original, caso
a comissão opine pela rejeição do
substitutivo.

Em ambos os casos, é imprescindí-
vel que se opine, na conclusão do pa-
recer, pela aprovação ou pela rejei-
ção do substitutivo. Quando houver
mais de um substitutivo, a comissão
escolherá um deles ou o projeto ori-
ginal e opinará pela rejeição dos de-
mais.

Compreende o local (Sala das Co-
missões ou Sala de Reuniões da Mesa
da Assembléia), a data da apresentação
da proposição e as assinaturas do Pre-
sidente, do relator e dos demais mem-
bros da comissão ou da Mesa.

O vencido corresponde ao texto
aprovado no 1° turno, em caso de al-
teração do projeto original. Compete
à comissão encarregada do parecer pa-
ra o 2° turno a elaboração do venci-
do, que incorporará as emendas apro-
vadas ao texto original do projeto ou
apresentará a nova versão do projeto,
no caso da aprovação de substitutivo.
O vencido virá anexo ao parecer, de-
pois da data e das assinaturas do Pre-
sidente e do relator. A epígrafe do ven-
cido é redigida da seguinte forma:

PROJETO DE LEI N-.../...
(Redação do Vencido)

Em nenhuma hipótese, a redação
do vencido deve conter dois dis-
positivos que tenham por objeto
a mesma matéria, sejam eles com-
plementares ou coincidentes, sob
a alegação de que ambos foram
aprovados. Se são iguais, basta re-
produzi-los uma vez, consideran-
do a matéria aprovada incorpora-
da ao texto. Se são complementa-
res, incidindo sobre o mesmo dis-
positivo, faz-se a complementação
do texto.

Parecer sobre emenda de Plenário

MODELO No 33

Relatório
Deve-se fazer a descrição sucinta

do histórico do projeto. Por exem-
plo: "O Projeto de Lei n° .../... foi
examinado pelas Comissões de ... e

e encaminhado à apreciação do
Plenário.
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Durante a fase de discussão do pro-
jeto, foram apresentadas as Emendas
n°' ... e ..., que vêm a esta Comissão
para receber parecer, nos termos do
art. ... do Regimento Interno".

Fun(/(//e/?tcio

Além da análise da matéria pro-
priamente dita, deve-se dizer se a
emenda é total ou parcialmente con-
trária a outra emenda apresentada an-
teriormente, para identificação de
prejudicialidades, em caso de sua apro-
vação pelo Plenário.

Co o c/iiso

Na conclusão, deve-se opinar pela
aprovação ou pela rejeição das emen-
das analisadas, podendo o parecer
apresentar novas emendas ao projeto.

Deve-se, ainda, indicar, ao final e
em separado, as emendas que ficarão
prejudicadas no caso da aprovação de
cada uma das emendas de Plenário, in-
dependentemente de o parecer opinar
por sua aprovação ou por sua rejeição.

Exemplo:
"Opinamos pela rejeição das Emendas
n°' 8 a 11 ao Projeto de Lei n o .1...
Ficam prejudicadas:

- com a aprovação da Emenda n° 8, a
Emenda n° 3;

- com a aprovação da Emenda n° 10, a
Emenda n° 7'.

Parecer de Plenário

MODELO N° 34

O parecer é do relator, e não da
comissão. Deve-se usar a 10 pessoa. No
caso de recebimento antecipado de

emendas, o parecer será sobre o pro-
jeto e as emendas.

Será excluído da epígrafe o nome
da comissão e o do Presidente do cam-
po de assinaturas. Somente o relator
assina o parecer.

No relatório, deve-se mencionar
que a comissão perdeu prazo para emi-
tir parecer e citar os artigos do Regi-
mento Interno que se aplicam ao caso.

No fecho do parecer, deve-se usar
"Sala das Reuniões,...".

Parecer sobre Proposta de
Ação Legislativa

MODELOS N°° 31 E 32

A Comissão de Participação Popu-
lar emite parecer acolhendo ou rejei-
tando a proposta de ação legislativa. A
estrutura e o conteúdo das diferentes
partes do parecer deverão ser os mes-
mos dos demais pareceres de comissão.

No caso de acolhimento, a conclu-
são deverá conter a proposição por
meio da qual será formalizada a pro-
posta ou determinar outra medida a
ser adotada.

Nova redação e novo relator

MODELOS N 35 E 36

Nova redação ocorre quando, ten-
do a comissão votado e aprovado al-
terações no parecer do relator, este as
acata. O próprio relator é, então, en-
carregado de dar nova redação ao seu
parecer. É a situação do art. 138, § 1,
do Regimento Interno.
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Exemplo:

PARECER PARA O 1° TURNO DO
PROJETO DE LEI N-.../...

(Nova redação, nos termos do art. 138,
10. do Regimento Interno)

Ou, no caso de retificação da nova

redação:

PARECER PARA O 1° TURNO DO
PROJETO DE LEI N-.../...

(Nova redação, nos termos do art. 138,
2°, do Regimento Interno)

Novo relator ocorre quando a co-
missão rejeita integralmente o parecer
do relator ou quando aprova alteração
com a qual ele não concorde (o que
também configura um caso de rejeição
de parecer). Em qualquer dos casos, o
Presidente designará novo relator para
redigir o texto, em conformidade com
o que a comissão houver decidido.
Trata-se do previsto no art. 138, § 30,
do Regimento Interno.

Exemplo:

PARECER PARA O 1° TURNO Do
PROJETO DE LEI N° ..

(Novo relator, nos termos do art. 138,
3°, do Regimento Interno)

Seja qual for o caso, não se deve

usar a expressão "novo pare-

cer".

Os relatórios dos pareceres, quer
os de nova redação, quer os de
novo relator, devem sempre refe-
rir-se às propostas discutidas no
âmbito da comissão como pro-
postas de emenda, e não como
emendas.

Exemplo:

"Durante a discussão do parecer, foi
apresentada proposta de emenda pelo
Deputado ..., a igual foi aprovada pela
Comissão e acatada por este relator".
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Relatório de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e
de Comissão Especial

MODELO ND 41

O relatório de uma CPI consiste em uma exposição circunstanciada de fa-
tos e dos procedimentos relativos a sua investigação, a qual conclui pela enu-
meração das providências a serem tomadas em face dos resultados apurados.

68

Estrutura

A estrutura do relatório compreen-
de:

a) epígrafe ou título: contém o
nome do documento, com referência
a seu objeto;

b) introdução: parte em que se
enuncia o propósito do relatório, fa-
zendo-se a apresentação circunstanci-
ada da matéria objeto do estudo ou do
fato investigado;

c) desenvolvimento: compreende a
apresentação da metodologia de traba-
lho utilizada, o relato minucioso dos
fatos apurados e a discussão dos resul-
tados;

d) conclusão: divide-se em duas par-
tes:

• a primeira apresenta, em síntese,
de preferência em tópicos, as
conclusões sobre a investigação
realizada;

• a segunda faz a enumeração das
providências a serem tomadas em

função das conclusões apresenta-
das. Trata-se de uma lista de me-

didas e ações a serem realizadas,
como o encaminhamento de do-
cumentos, a apresentação de pro-
posições, a determinação de pro-
cedimentos, etc., comandos que
devem ser redigidos de forma
precisa, determinada e concreta;

e) fecho: contém o local e a data da
apresentação do documento e a assina-
tura de seus autores.

No caso específico dos relatórios
de CPI e de comissão especial, a
introdução deverá explicitar as
circunstâncias que deram ensejo à
constituição da comissão, sua
composição e prazo de funciona-
mento. Podem-se anexar ao rela--
tórto, se for o caso, os documen-
tos examinados pela comissão e a
transcrição dos depoimentos reco-
lhidos.

o
>

—J

(n

o

w

1

o
O)
O)
(Li

LI

o
IZ
o.

o

o

(O
Iii
'o
L3

(O

o
o.

o

o-

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



Recurso

É a proposição em que se solicita a mudança de decisão proferida pela au-
toridade competente para julgar determinada matéria.

O Regimento Interno da Assembléia especifica as decisões das quais o De-
putado poderá recorrer.

Estrutura

São elementos constitutivos do re-
curso:

a) epígrafe ou título: contém o títu-
lo da proposição, seguido de seu núme-
ro de ordem;

b) vocativo: indica a autoridade a
quem é dirigido;

e) texto: identifica o signatário a
decisão da qual está recorrendo e de-
senvolve os argumentos que de-
monstram sua impropriedade e a ne-
cessidade ou oportunidade de sua
alteração;

d) fecho: compreende o local e a
data da apresentação e o nome do au-
tor da proposição.
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Os documentos de que trata este capítulo destinam-se a registrar e a or-
denar os procedimentos e atos parlamentares relativos às reuniões de Plenário
e de comissões. São eles a ata, a ordem do dia, o edital de convocação, a comu-
nicação, o acordo de Líderes e as decisões da Presidência.

São, de modo geral, partes constitutivas desses documentos:

a) título: indica o tipo de documento e, conforme o caso, o número de or-
dem;

b) texto: contém a descrição objetiva daquilo que se deseja informar ou re-
latar, como o transcurso de uma reunião, no caso da ata, e o fato a ser divulga-
do, no caso da ordem do dia, do edital de convocação e da comunicação;

c) fecho: contém o registro da data e do local de apresentação;

d) assinatura e identficação do autor.

Ata

MODELOS N° 43 A 47

A ata é o documento que tem por finalidade o registro escrito dos fatos
transcorridos em uma reunião.

São dois os tipos de ata adotados na Casa: a minuciosa e a sucinta.

Cada reunião de Plenário é registrada em duas atas: a minuciosa, publicada
no "Diário do Legislativo", conhecida como ata de imprensa; e a sucinta, lida,
aprovada e assinada na reunião seguinte.

	

As reuniões das comissões e da Mesa da Assembléia são registradas apenas 	 w

	

em ata sucinta, a qual, após leitura e aprovação, é publicada no "Diário do 	 O
Legislativo". É comum e regimental ocorrer a dispensa da leitura da ata nas
reuniões das comissões e da Mesa.

	

Quando a reunião de Plenário deixa de ser realizada por falta de quórum, 	 -

	

essa ocorrência é documentada em ata lida na reunião posterior e publicada 	 Z
no "Diário do Legislativo". 	 LLJ

O Regimento Interno atribui ao 2°-Secretário a competência para fiscali-
zar a redação da ata da reunião de Plenário, o que também é adotado na reu-
nião da Mesa da Assembléia. Na comissão, qualquer parlamentar que a inte-
gre e não a presida pode atuar como Secretário.
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Estrutura

Formalmente, a ata inicia-se com
os elementos essenciais à identificação
da reunião a que se refere, como o
tipo e o número de ordem da reunião,
a data e o horário de realização; pas-
sa, em seguida, à lista dos presentes e
ao relato dos fatos transcorridos; fina-
liza com a convocação para a reunião
seguinte.

No encerramento, são registrados
o local e a data da reunião em que se
aprovou a ata, seguidos da assinatura
dos presentes.

A descrição da reunião apresenta
sempre a mesma seqüência de proce-
dimentos, definida no Regimento In-
terno.

/ r » // r» d, 1 ata sziai;ita

MODELO N° 44

A ata sucinta apresenta as seguin-
tes partes:

a) cabeçalho: subdividido em três
partes, é composto, na primeira, pelo
brasão da Assembléia; na segunda,
pela identificação do documento e da
reunião a que se refere, com o núme-
ro, o tipo de reunião, a data e, tratan-
do-se de reunião solene ou especial, a
especificação do assunto; e, na tercei-
ra, pelo nome de quem presidiu a reu-
nião (se mais de um a presidir, indi-
car todos nesta parte);

b) corpo da ata: registra, nesta or-
dem, o horário de abertura, o compa-
recimento e o resumo da reunião;

e) fecho: indica o local da reunião
e a data da aprovação da ata. Se, por

exemplo, uma reunião realizada no
dia 1°/3/2003 teve a ata aprovada na
reunião do dia 10/3/2003, a primeira
data será registrada no cabeçalho, e a
segunda, no fecho;

d) assinatura: contém as assinaturas
dos presentes na reunião em que se
aprovou a ata.

A ata sucinta da reunião de Plená-
rio não contém fecho e é subscrita
apenas pelo Presidente e por dois Se-
cretários ou por quem estiver exercen-
do essas funções na reunião.

As atas sucintas dos diferentes
gãos são semelhantes, na forma
em seus aspectos gerais. Toda
mencionam, por exemplo, qu»
foram proferidos discursos, sei -
especificar o teor dos pronunc
mentos. Na ata sucinta do Pleni
rio, registra-se: Projerem disca,»

os Dpu/ados ...; o teor do discur
so será publicado integralmcn
na ata minuciosa. Nas comissôc
a ata apenas faz referência às nu
tas taquigráficas, sem indicar
nomes dos oradores., já identifica
dos cm outra parte da ata: Abri -
/os os debates, segue-se ampla disu»
são, coa/o,me co/is/a nas foi;
Iii qzeigrb/icas.

Algumas informações devem
reproduzidas integralmente ei
todos os tipos de ata. Por cxcii
plo, se um projeto é discuudu,
votado e aprovado, devem s
registrados esses três proced
mentos, em vez de simplesmen
te se dizer que o projeto fo,
aprovado.
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A ata minuciosa apresenta as se-
guintes partes:

a) cabeçalho: subdividido em duas
partes, é composto pela identificação
do documento e da reunião a que se
refere, com o número, o tipo de reu-
nião e a data, na primeira; e, na segun-
da parte, pelo nome de quem presidiu
a reunião (se mais de um a presidir,
indicar todos nesta parte);

b) sumário: é, ao mesmo tempo,
uma síntese e um índice do ocorrido
na reunião. Como norma geral, deve-
se observar que os títulos que apare-
cerem no sumário também deverão
estar no corpo da ata. Logo após cada
título, usam-se dois-pontos antes do
subtítulo e do primeiro irem resumi-
do. Cada item do sumário separa-se
por hífen. Separam-se por ponto-e-vÍr-

gula os desmembramentos de um titu-
lo, subtítulo ou item. As questões de
ordem só terão um título à parte, com
inicial maiúscula, se não estiverem
contidas em um outro título;

C) coto da ata: seguem-se os títu-
los mais comuns, aqui separados por
ponto-e-vírgula: Comparecimento;
Abertura; ia Parte; P Fase (Expedi-
ente); Ata; Correspondência; 2 Fase
(Grande Expediente); Apresentação
de Proposições; Comunicações; Ora-
dores Inscritos; 2 Parte (Ordem do
Dia); P Fase; Abertura de Inscrições;
Decisão da Presidência; Comunicação
da Presidência; Designação de Comis-
sões; Leitura de Comunicações; Des-
pacho de Requerimentos; Discussão e
Votação de Pareceres; Votação de Re-
querimentos; 2' Fase; Discussão e Vo-
tação de Proposições; Discussão e Vo-
tação de Pareceres de Redação Final;
3a Parte; Leitura de Comunicações;
Oradores Inscritos; Encerramento;
Ordem do Dia.

Esquema comparativo das atas sucinta e minuciosa

REFERÊNCIA	 ATA SUCINTA	 ATA MINUCIOSA

Material utilizado	 Apanhamento do redator (as Apanhamento do redator.
notas taquigráficas não ficam Lista de presença.
prontas antes da redação da Notas taquigráficas.
ata sucinta).	 Pareceres, relatórios, emendas.
Lista de presença (feita ma-
nualmente, para prevenir fa-
lhas mecânicas do painel).

Destinação	 Leitura em Plenário para dar Dar publicidade aos atos pra-
conhecimento à Casa de seu ticados pelos Deputados.
teor. Ratificar atos praticados Tomar o ato jurídico perfeito.
na reunião anterior.

Apreciação	 Sempre lida e aprovada na Ata de reunião ordinária publi-
reunião posterior (não é vota- cada dois dias depois da realização
da, apenas discutida).	 da reunião (prazo para revisão

pela Gerência de Taquigrafia e
Publicação).
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REFERÊNCIA	 ATA SUCINTA	 ATA MINUCIOSA

Forma de retificação	 Discussão da ata, registrada na Errata publicada na edição se
ata posterior à retificação. 	 guinte.

Sumário	 Não tem.	 Facilita a localização de matérias
e resultados da reunião.

Despachos	 Não são mencionados, salvo Indicados como nota do redator,
no caso dos requerimentos de- com travessão, ou entre parênte-
feridos.	 ses.

Correspondência É mencionada resumidamente. Publicada na íntegra no caso de
mensagem e ofício numerado.
O teor da correspondência res-
tante é publicado resumidamen-
te.

Proposta de emenda à São mencionados número e Publicados na íntegra (a fim de
Constituição, projeto autoria, 	 se evitar duplicidade de publica-
de lei, projeto de lei	 ção, a remissão a matéria publi
complementar e 	 cada em outra edição é feita com
projeto de resolução	 nota do redator).

Comunicação e	 O teor é mencionado quando São resumidos (se no corpo da
requerimento	 há desdobramento no proces- ata, com nota do redator).

so legislativo (indicação de Lí-
der, ausência do País, urgên-
cia, Outra comissão).

Votação nominal	 Só é registrado o resultado da É registrado todo o processo de
e secreta	 votação,	 votação.

Ordem do dia Sempre anunciada na reunião Publicada em edição anterior, é
anterior, preferencialmente mencionada em nota do redator.
em reunião ordinária ou de
debates.

Questão de ordem e	 São mencionados os nomes Publicadas na íntegra, sem revi-
declaração de voto	 dos parlamentares; só é men- são pelo orador.

cionado o teor se incidir sobre
reunião e tramitação.

Pronunciamentos São mencionados os nomes Publicados no corpo da ata, ex-
dos oradores. Não são men- ceto os proferidos em reunião
cionados os nomes dos apar- ordinária, publicados em item a
teantes.	 parte, em edição posterior.

Decisão da	 São resumidas.	 Publicadas na íntegra.
Presidência,
Palavras do Sr.
Presidente
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Linguagem

A ata deve registrar os fatos de
maneira impessoal, em ordem crono-
lógica.

Na ata sucinta, utiliza-se apenas o
discurso indireto, no qual o Secretário,
redator da ata, emprega o presente do
indicativo para descrever os fatos ocor-

ridos na reunião:

"Às horas, comparecem os Deputados

"Proferem discurso os Deputados

Na ata minuciosa, há dois tipos de
discurso:

a) o discurso indireto, que é a fala
do Secretário, como relator dos fatos
da reunião. A indicação dessa fala na
ata é feita com travessão:

Procede-se à verificação de votação."

Votam 'sim' os seguintes Deputados:"

b) o discurso direto, que é a repro-
dução da fala do Presidente, dos De-
putados e convidados, no tempo ver-
bal utilizado. A indicação de cada uma
das falas na ata é feita com a identifi-
cação de quem está falando:

"O Deputado ... - Sr. Presidente, pela
ordem."

"O Sr. Presidente - A Presidência infor-
ma ao Deputado ... que lhe concederá a
palavra, pela ordem, logo após a leitura
da correspondência."

/	 1P11 1/fíí/

A ata sucinta possui muitas expres-
sões técnicas e convencionais, das
quais reproduzimos as mais comuns,
utilizadas nas situações a seguir especi-

ficadas:

a) na leitura da ata, para fazer men-
ção à leitura da ata anterior e à sua
aprovação:

"O Deputado ..., 2°-Secretário

(ou seu substituto, identificado como se ex-

plica a seguir),

procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, que é aprovada sem restrições."

b) na leitura da correspondência:

"O Deputado ..., 1°-Secretário, procede
à leitura da correspondência, constante
de

Ou: "Não havendo correspondência a ser
lida, a Mesa passa a receber proposições
e a conceder a palavra aos oradores ins-
critos, quando lhe são encaminhados os
Projetos de

e) na transição entre as partes da
reunião:

"O Sr. Presidente (Ou a Presidência) pas-
sa à 2' Parte da reunião, em sua 1' Fase."

Ou: "Passa-se à 2' Parte da reunião, com
a 1' Fase da Ordem do Dia."

d) no encaminhamento de votação:

"Anunciada a votação do Projeto de Lei
.1..., faz uso da palavra, para enca-
minhá-la, o Deputado

e) na discussão e votação de propo-
sições:

"São submetidos a discussão e votação,
sendo aprovados, cada um por sua vez,
em ... turno, os

f) na convocação de reuniões, para
fazer menção à ordem do dia:

"A Presidência encerra a reunião, convo-
cando os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia ..., às ... horas, com a seguin-
te ordem do dia:"

1

1*
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c a convocação for feita em reu-
nião extraordinária ou especial
noturna:

com a ordem do dia já anunciada."

se a convocação for feita em reu-
nião extraordinária ou especial
matutina:

"Ç..) para a ordinária de logo mais, às
horas, com a ordem do dia já publicada."

g) na indicação de substituição do
redator, em caso de ausência do Secre-
tário responsável pela elaboração da
ata de Plenário:

• se o substituto for outro Secretá-
rio:

"O Deputado ..., 3°-Secretário, nas fun-
ções de 2°-Secretário, procede à leitura
da ata."

se o substituto não for membro
da Mesa da Assembléia:

"O Deputado ..., 2°-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata."

As convenções adotadas neste ma-
nual devem ser observadas na elabora-
ção e revisão de atas, com as seguintes
ressalvas:

a) na ata sucinta de reunião de Ple-
nário, são grafados por extenso, no ca-
beçalho, o número da reunião, o mês
e, na referência de horário, os termos
horas e minutos;

b) no fecho das decisões da Presi-
dência e das atas sucintas de reunião
da Mesa ou de comissão, o mês é
grafado por extenso;

c) admite-se o não-uso do artigo
definido antes de algarismos e nume-
rais ordinais em expressões consagra-
das pela praxe, tais como discussão
em 1° turno, Juiz de Primeira Ins-
tância.

O modelo de ata sucinta de reu-
mao de Bancada deve ser usado
apenas como referência, uma vez
que o documento não será publi-
cado, o que dispensa a estrita ob-
servância dos preceitos aqui enu-
merados.

A ata é apenas discutida, não é vo-
tada. A retificação da ata pode ser so-
licitada durante sua discussão, sendo
registrada na ata sucinta da reunião se-
guinte. A ata minuciosa é corrigida
antes de ser encaminhada à publicação
ou, se já publicada, por meio de errata.
O pedido de alteração consta nas atas
sucinta e minuciosa da reunião em que
ele foi formulado. Se necessário, uma
nota do redator da ata minuciosa in-
dica a alteração.
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Ordem do dia

MODELOS NE 57 E 58

A ordem do dia, ou pauta, contém a relação das matérias que serão aprecia-
das na reunião. A expressão "ordem do dia" também é usada para designar a
parte da reunião em que se apreciam as proposições.

Por exigência regimental, para que haja deliberação, a ordem do dia da reu-
nião ordinária deve ser publicada no "Diário do Legislativo". Se a publicação
não ocorrer, a reunião transcorre normalmente em suas demais partes e deve
ser encerrada sem a apreciação da pauta.

s trutura

O documento apresenta as seguin-
tes partes:

a) cabeçalho: dividido em três li-
nhas, é composto, na primeira linha,
pelo título do documento; na segunda
linha, pela data da reunião e, na ter-
ceira, pelo número e tipo de reunião;

b) texto: tem como títulos as par-
tes da reunião, com suas fases e horá-
rios. Cada proposição incluída na pau-
ta é identificada pela fase de tra-
mitação em que se encontra, por seu
número, autor e ementa e pela conclu-
são dos pareceres.

Edital de convocação

As proposições são ordenadas na
pauta de acordo com a preferência
estabelecida no Regimento Interno. É
praxe ordenar numericamente propo-
sições da mesma espécie e na mesma
fase de tramitação.

A exemplo do que ocorre na ela-
boração e revisão de atas, admite-
se usar a referência -a de
tramitação sem o artigo definido
antes do número ordinul: discus-
são cm 20 turno, aprovado na for-
ma do vencido cm 1° turno.

MODELOS Nc 59 A 62

O edital é o instrumento pelo qual o Presidente da Assembléia ou de co-
missão convoca os Deputados para reunião a ser realizada em horário ou dia
diverso do fixado para as reuniões ordinárias.

É imprescindível a publicação do edital de convocação para que a reunião
extraordinária, especial ou solene seja realizada. No caso das reuniões extraor-
dinárias de comissão ou da Mesa da Assembléia, esta formalidade é dispensada
quando há convocação na reunião anterior, o que deve constar em ata. Se hou-
ver inclusão de matéria nova, deverá ser observado o prazo regimental de seis
horas entre uma reunião e outra.
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O edital deve especificar o dia e a hora dos trabalhos, a finalidade da reu-
nião e a matéria a ser apreciada extraordinariamente. Como o Regimento In-
terno não trata da seqüência das proposições no edital, a praxe é ordená-las como
na pauta, observando-se a preferência regimental. Excepcionalmente, as propo-
sições são agrupadas por tipo e, então, ordenadas numericamente, sem se ob-
servar a fase de tramitação.

Estrutura

O documento apresenta as seguin-
tes partes:

a) cabeçalho: dividido em duas li-
nhas, é composto pela identificação do
documento, com o título na primeira
linha e, na segunda linha, pelo tipo de
reunião;

b) texto: indica quem convoca a
reunião (se o Presidente da Assembléia

ou de comissão), o tipo de reunião, seu
horário e data e relaciona a matéria a
ser apreciada, identificando cada pro-
posição incluída na pauta pelo núme-
ro, autor e ementa;

c) fecho: contém data, local e assi-
natura, com indicação do cargo de
quem assina. Para as reuniões de Ple-
nário, o local da convocação é o Palá-
cio da Inconfidência; para as reuniões
de comissões, Sala das Comissões.

Comunicação

,:i EL O E N ... 48 A. 50

A comunicação é o documento utilizado na Assembléia Legislativa pelo
parlamentar, pelas comissões ou pela Presidência para formalizar avisos em
Plenário. Há dois tipos de comunicação:

a) a que decorre de exigência regimental e cuja leitura constitui etapa do
processo legislativo, como a informação ao Plenário sobre matéria apreciada
conclusivamente pelas comissões, mudanças partidárias, indicações feitas pelos
Líderes de Bancadas para que o Presidente da Assembléia designe membros de
comissões, entre outras;

b) a que é usada para formalizar avisos em geral, como o falecimento de pes-
soas que não sejam autoridades.

Estrutura

O documento apresenta as seguin-
tes partes:

a) título: indica o tipo de docu-
mento;

b) vocativo: é sempre dirigido ao
Presidente da Assembléia;

c) texto: redigido na 3a pessoa, no
prccnt do indicitivo, resume-se à

exphcitação do fato que se deseja co-
municar;

"O Deputado ... comunica

"A Comissão ... comunica..."

d) fecho: contém data, local e assi-
natura do autor.

As Comunicações da Presidência,
proferidas no Plenário, são assim inti-
tuladas e não apresentam vocativo.

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



A ) td () de lideres

MODELO N° 55

O Acordo de Líderes é o instrumento formal de manifestação, por escrito,
do Colégio de Líderes. O acordo verbal é chamado de "entendimento entre as
Lideranças".

O acordo de Líderes pode abordar qualquer assunto e, caso incida sobre
alguma proposição, pode ser apresentado em qualquer momento de sua tra -
mitação. O Regimento Interno proíbe o recebimento de acordo de Líderes que
vise alterar pontos fundamentais do processo legislativo.

O documento deve ser subscrito:

a) como regra geral, pela maioria absoluta dos Líderes;

b) pela totalidade dos Líderes, se o acordo tiver por objetivo alterar proce-
dimento específico na tramitação de matéria;

e) por dois terços dos Líderes, para que se admita a tramitação de projetos
cm regime de urgência, além do limite previsto regimentalmente.

O documento apresenta as seguin-
tes partes:

a) vocativo: é sempre dirigido ao
Presidente da Assembléia;

b) texto: redigido no presente do
indicativo; os Líderes comunicam ao
Presidente o objeto do acordo:

"Os Deputados que este subscrevem, re-

presentando os membros do Colégio de
Líderes, deliberam

e) fecho: contém data, local e assi-
naturas, com a indicação das respecti-
vas Bancadas:

"Deputado ..., Líder do

d) despacho do Presidente: reserva-
se espaço no documento para despa-
cho, data e assinatura.

o

Questão de ordem

MODELO ND 55
	 a

É considerada questão de ordem a dúvida sobre interpretação do Regimento
	 1

Interno, na sua prática ou em relação ao texto constitucional.

O parlamentar pode apresentar questionamento por escrito ou oralmente.
Em geral, o Deputado solicita ao Presidente a palavra "pela ordem", durante
a reunião, para formular a questão de ordem e, em seguida, encaminhá-la
por escrito. No entanto, há casos em que o documento é encaminhado
apenas por escrito ao Presidente, que o menciona ao proferir sua decisão 	 1
sobre o assunto.	 a
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O documento apresenta as seguin-

a) título: indica o tipo de doeu-
mento;

b) texto, composto de:

• introdução: indica-se, logo de iní-
cio, o dispositivo que gerou a dú-
vida;

• desenvolvimento: apresentam-se
os argumentos e a fundamenta-
ção legal em que se baseia o au-
tor da questão de ordem;

• conclusão: especifica-se o pedido;

c) fecho: registra a expressão "Sa-
la das Reuniões", a data e a assinatu-
ra. Caso a questão de ordem seja for-
mulada em reunião de comissão, usa-
se a expressão "Sala das Comissões".

Nos questionamentos mais sim-
ples, como o pedido de leitura de uma
emenda em votação, a questão de or-
dem é feita apenas oralmente e restrin-
ge-se ao que é solicitado:

"O Deputado ... - Sr. Presidente, So-

licito a leitura da Emenda n°

Decisão da Presidência

MODELOS N' 5 1 A 5

É assim chamada a decisão do Presidente da Assembléia Legislativa sobre
questão relativa à interpretação do Regimento Interno, em resposta a questão
de ordem a ele dirigida em Plenário ou a recurso de decisão de questão de or-
dem suscitada em comissão. A decisão é tomada, ainda, quando, independente-
mente de provocação, haja necessidade de esclarecer ou alterar algum procedi-
mento relacionado com o Regimento.

A decisão da Presidência, por incidir sobre questões pontuais, não é nume-
rada.

Nessa categoria, incluem-se as decisões normativas, que se destinam a orde-
nar os procedimentos regimentais que sejam objeto de dúvidas ou dificuldades
recorrentes. As decisões normativas, por sua natureza reguladora e abrangente,
adquirem caráter de permanência, razão por que, diferentemente das decisões
comuns, são numeradas seqüencialmente dentro do período de vigência da re-
solução que contém o Regimento Interno.

Estrutura	 nome é "Decisão Normativa da Presi-

O documento apresenta as seguin-
dência", seguido do número de ordem;

tes partes: b) ementa: usada principalmente-
nas decisões normativas, fica a direi-

a) título: identifica o documento, ta da página, logo abaixo do título,
com o nome de "Decisão da Presidên- e resume o assunto tratado na deci-
cia". No caso de decisão normativa, o 	 são;
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c) lexto, composto de:

introdução: indica-se, logo de iní-
cio, o fato motivador da decisão;

desenvolvimento: faz-se um breve
histórico do ocorrido, ora apre-
sentando argumentos na linha da
conclusão, ora refutando alega-
ções do suscitante do questiona-
mento. A fundamentação legal
do procedimento pode ser feita a
qualquer momento, inclusive na
conclusão, mas normalmente in-
tegra esta parte do texto;

conclusão: introduzida pela ex-
pressão "A Presidência decide ou
determina";

d) ficho: deve-se registrar a expres-
são "Mesa da Assembléia", a data, com
o mês grafado por extenso, e a assina-
tura da autoridade que profere a deci-
são. Caso esta não seja proferida pelo

Presidente da Assembléia, a identifica-
ção do Deputado que o substitui será
feita da seguinte forma:

"Deputado ..., no exercício da Presidên-
cia. "

Se o substituto for membro da
Mesa, a indicação do cargo deve ser
feita após o nome:

"Deputado ..., 2°-Vice-Presidente, no
exercício da Presidência."

Nos casos mais simples, como a
anexação de matérias idênticas ou se-
melhantes, o texto restringe-se à ques-
tão decidida e à citação da norma em
que se baseia a decisão, dispensadas a
ementa e a fundamentação.

Quanto à linguagem, dá-se prefe-
rência ao uso do presente do indi-
cativo, da 3 pessoa do singular e da
forma afirmativa.
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Correspondência oficial é aquela que tem origem em órgãos da adminis-
tração pública, é elaborada por agentes públicos credenciados a falar em nome
da instituição e tem como finalidade tratar de assuntos relacionados com o ser-
viço público. A correspondência oficial pode ser interna, quando se dá entre os
setores de uma repartição, ou externa, quando ocorre entre dois órgãos públi-
cos ou entre órgãos públicos e particulares.

Diversamente da particular, a correspondência oficial não põe em relação
dois indivíduos, mas sim dois órgãos públicos, ou um órgão público e um parti-
cular, por meio de seus agentes. Em razão disso, as marcas autorais do texto de
correspondência oficial tendem a dar lugar a fórmulas impessoais e, em grande
parte, padronizadas.

São documentos que constituem a correspondência oficial o ofício, o me-
morando, a carta, o telegrama, como também as mensagens de correio eletrô-
nico, o cartão ou qualquer texto escrito que tenha como origem um órgão pú-
blico e por finalidade o tratamento de assuntos a ele relativos.

Este manual detém-se apenas no exemplo do oficio, por ser o documento
mais amplamente utilizado na Assembléia Legislativa.

Ofício

MODELOS N 63 A 69

() texto mais utilizado na correspondência oficial é certamente o do oficio,
documento de que faz uso o titular do órgão ou alguém por ele indicado, para
tratar dos mais variados assuntos - políticos, administrativos, culturais, finan-
ceiros, etc. - com outros órgãos públicos, com entidades privadas ou diretamente
com os cidadãos.

Por meio de ofícios, são feitos agradecimentos, convites, convocações,
intimações, solicitações, assim como são encaminhados requerimentos, propo-
sições de lei, pedidos de informação, relatórios finais de comissões, etc.

Na Assembléia, além do uso para correspondência externa, o oficio pode
servir também para correspondência interna entre o Presidente e os demais De-
putados. Essa opção justifica-se pelo fato de os gabinetes, mesmo sendo órgãos
internos, funcionarem com autonomia política dentro do Poder Legislativo.

O ofício é utilizado internamente, por exemplo, para formalizar o convite
para uma reunião do Colégio de Líderes, dar resposta a requerimento, fazer
encaminhamento de documentos, entre outros propósitos.
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MODELO N° 63

O ofício apresenta as seguintes par-
tcs:

a) Cabe ilho 0u timbre: compõem
a cabeçalho o brasão e o nome do ór-

ao.

b) Número de controle: os ofícios
recebem numeração de ordem do se-
lar de origem dentro de cada ano ci-
vil. Isso permite o controle do docu-
mento, seu acompanhamento e arqui-
vamento. Tendo em vista a diversida-
de de assuntos tratados pelas diferen-
tes diretorias e gerências, é aconselhá-
vel que cada setor tenha o seu próprio
controle e numeração.

Na resposta a qualquer oficio (ou
a qualquer tipo de correspondência
numerado), deve ser mencionado o seu
número de controle para que o desti-
natário possa localizar com facilidade
o ofício que ensejou aquela resposta.

c) Local e da/a: são colocados no la-
do direito da mesma linha em que se
coloca o número de controle do oficio,
devendo-se observar o uso, para o pri-
meiro dia do mês, de número ordinal.

No caso de o papel timbrado já
conter o nome da cidade, torna-se des-
necessário repetir o local, podendo-se
escrever simplesmente a data.

d) T 'ocativo: é a primeira referên-
cia que se faz, no texto, ao destinatá-
rio do oficio e determina a forma de
tratamento a ser utilizada no docu-
mento.

Um vocativo mais formal indica
um grau de formalidade maior com o
interlocutor, devendo-se manter a co-
erência do registro no texto.

Na Assembléia, adotam-se basica-
mente duas formas de se dirigir ao des-
tinatário: Excelentíssimo Senhor ou Exce-
lentíssima Senhora, Ilustríssimo Senhor

ou Ilustríssima Senhora, além dos voca-
tivos eclesiásticos específicos. Em al-
guns casos, essas expressões são seguidas
dos nomes dos cargos a que se referem.

Não se usa Prezado Senhor ou Pre-

ada Senhora, tratamento informal
mais apropriado para a carta, por
exemplo.

Um vocativo mais extenso pode
indicar mais deferência para com o
destinatário, como, por exemplo, o
uso da expressão Excelentíssimo Senhor
Governador no lugar de simplesmen-
te Excelentíssimo Senhor. Tais normas
variam de acordo com cada institui-
ção. O importante é a uniformidade
de critérios.

Na Assembléia, usa-se o vocativo
sempre por extenso e seguido de dois
pontos. Nada impediria que ele fosse
seguido de vírgula ou que ficasse sem
sinal de pontuação.

e) Texto:

introdução: é recomendável que
cada oficio contenha um único
assunto. Tratar de vários assun-
tos num único ofício dificulta
não só o seu controle e o seu ar-
quivamento, mas também a com-
preensão do seu objetivo.

Deve-se iniciar o texto da corres-
pondência de forma objetiva e direta,
sem deixar de ser polida. O que é mais
importante deve vir em primeiro lu-
gar. É recomendável evitar, na intro-
dução, expressões redundantes como:
Tem este o objetivo de ..., Venho por
meio deste informar ..., Venho pelo pre-
sente ..., Sirvo-me do presente para ... e
outras semelhantes.
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No lugar delas, pode-se introduzir
o assunto com o uso de verbos no pre-
sente do indicativo, tais como: Convi-

do V. Exa. ..., Informo V. Exa. de que

Submeto à apreciação de V. Exa.

Encaminho a V. Exa. Revma. ..., Solici-

to a I. Revma. a gentileza de ..., etc.

Tal praxe não invalida, contudo, o
uso de expressões de polidez como Te-

nho o prazer de comunicar a I. Sa. que

ou Tenho a honra de convidar V.
Exa. ... Pode-se também introduzir o
ofício com a fórmula Cumprimentan-

do-o cordialmente ... ou Dirijo-me a V.

Sa. para

• desenvolvimento: o texto deve
ter tantos parágrafos quantos fo-
rem necessários para o desenvol-
vimento do assunto, embora seja
comum que se atinja o objetivo
da correspondência com apenas
um parágrafo.

Deve-se evitar o uso de parágrafos
longos, que, além de desencorajarem a
leitura, facilitam a ocorrência de tre-
chos confusos e obscuros. Frases cur-
tas e na ordem direta favorecem a
clareza e a objetividade da mensagem.
É conveniente deixar que as idéias de
menor importância fiquem subordi-
nadas na construção da frase; as idéias
centrais, por sua vez, devem vir no
início ou no fim da frase para que
tenham destaque.

É preciso ficar atento ao parale-
lismo, ou seja, ao arranjo de duas ou
mais idéias semelhantes em estruturas
semelhantes, o que favorece a concisão
e o equilíbrio do texto.

f Fecho de cortesia: o ofício, assim
como as cartas, simula de alguma for-
ma o ritual de uma conversação. A
saudação, a "conversa" e a despedida

corresponderiam, respectivamente, ao
vocativo, ao assunto tratado e ao fe-
cho. O fecho pontua, assim, o térmi-
no da interação. A sua colocação des-
tacada cumpre, visualmente, o papel
de marcar o final da "conversação" no
oficio.

Devem-se evitar os fechos longos e
rebuscados. Na correspondência ofi-
cial da Assembléia, empregam-se ape-
nas dois fechos: Respeitosamente e
Atenciosamente, centralizados e segui-
dos de vírgula. Usa-se Respeitosatneii/

para autoridades a quem se queira tra-
tar com especial deferência e Atevio-

samente para as demais autoridades.

gi Assina/uras: o signatário do ofí-
cio é o responsável pelo seu conteúdo.
Quem assina o ofício é o titular do 6v-
gão ou alguém por ele indicado para
falar em nome da instituição, caso em
que a situação deve ser esclarecida no
começo do oficio: Por determinação do

Exmo. Sr. Presidente desta Casa, encami-

nho

Recomenda-se que o ofício seja assi-
nado por alguém de posição hierárqui-
ca igual ou semelhante à do destina-
tário.

A competência para o encaminha-
mento (a assinatura) de ofícios é
estabelecida, no caso da Assembléia
Legislativa, pelo seu Regimento Inter-
no. Incumbe ao Presidente, por exem-
plo, assinar os ofícios dirigidos ao Pre-
sidente da República, aos Governado-
res de Estado e do Distrito Federal,
aos Ministros e aos Secretários de Es-
tado, aos Presidentes do Congresso
Nacional, da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, das Assembléias
Legislativas e dos Tribunais, bem
como a autoridades diplomáticas e re-

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



ligiosas. Já o 1°-Secretário assina a cor-
respondência oficial que não for atri-
buída ao Presidente.

Permite-se, na Assembléia, que o
Presidente assine a resposta a toda a
correspondência que lhe for direta-
mente dirigida, independentemente de
quem a tenha encaminhado.

Deve-se lembrar que não é neces-
sário mencionar, no nome do cargo, o
nome da instituição, pois esta é uma
informação que já vem inscrita no tim-
bre do papel. Assim, abaixo do nome
do Presidente da Assembléia Legisla-
tiva, basta escrever Presidente.

Oficio assinado por
mais de uma pessoa

A ordem de assinaturas segue a
hierarquia dos cargos, começando
do de nível inferior (é como se o
ocupante do cargo mais alto des-
se seu aval às informações presta-
das por aquele que tem acesso di-
reto a elas). Sendo apenas duas as-
sinaturas, uma vem ao lado da ou-
tra, ficando à esquerda a que
corresponde ao cargo mais impor-
ante.

Quando se tratar de cargos hie-
rarquicamente do mesmo nível,
as assinaturas virão em lista al-
fabética.

Se houver vários signatários da
mesma posição hierárquica (todos
os Líderes de Bancadas, por exem-
plo) e o Presidente da Casa, este
assina primeiro, em destaque, e os
demais, em seguida, em ordem al-
fabética.

h) --lee\o: além de ser usado para
encaminhar documentos, pode servir
também como forma de apresentar in-
formações cuja articulação seria difícil
de fazer no texto do oficio.

Deve-se mencionar no ofício o nú-
mero de anexos, sem especificar o seu
conteúdo, salvo se, por questão de se-
gurança, houver necessidade de confe-
rência dos anexos no ato da entrega do
documento.

i) Lnderecamen/o interno: Deve-se
indicar, na primeira página do oficio,
o nome, o cargo e o endereço do des-
tinatário. Este pode ser completo ou
constituído simplesmente do nome do
Município e da sigla do Estado.

Deve-se tomar especial cuidado
com a correção do nome e dos dados
do destinatário, a fim de evitar os
constrangimentos que erros nesse re-
gistro costumam causar.

A forma de tratamento utilizada
no endereçamento deve manter a coe-
rência tanto com o vocativo quanto
com o tratamento utilizado no texto.

Não importando quantas folhas te-
nha o oficio, a assinatura deve vir no
final do texto, e o endereçamento in-
terno, sempre na primeira página.

A elaboração do ofício
rticul ri

Adequação ao contexto

Muito embora haja diretrizes gerais
a serem seguidas na elaboração de um
ofício, vários fatores específicos de
cada situação interferem no modo
como ele é redigido e na modulação
que se dá à sua linguagem. O redator
deve avaliar os elementos da interação
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no caso concreto: quem assina e a
quem se destina o ofício, o que se pode
dizer, quais as circunstâncias políticas,
o significado de determinadas expres-
sões no momento, etc.

Adequação do texto ao destinatário

Ao contrário de documentos como
o pronunciamento, o edital, a portaria
ou o projeto de lei, que possuem múl-
tiplos e, por vezes, desconhecidos des-
tinatários, o ofício, com exceção do
ofício circular, é um documento per-
sonalizado, que possui apenas um des-
tinatário, claramente identificado. Por
isso, sempre que possível, é convenien-
te, sem banalizações, observar aspectos
como nível de escolaridade, idade e in-
teresses do destinatário, para que a
mensagem possa ser mais bem recebi-
da por ele.

É comum, por exemplo, o Presi-
dente da Assembléia receber dos cida-
dãos perguntas sobre a tramitação de
determinado projeto de lei. Na respos-
ta, é importante adequar a linguagem
não só ao grau de instrução do desti-
natário, mas ao conhecimento que este
demonstra ter do processo legislativo.
Os termos técnicos, por exemplo, de-
vem ser evitados ou esclarecidos, e res-
postas mais concretas devem ser bus-
cadas.

É fato comum o remetente ignorar
questões ou solicitações formuladas
por seu interlocutor. Por isso, é mui-
to importante a atenção para respon-
der ou atender, da forma mais precisa
possível, a todas as perguntas formu-
ladas ou itens solicitados.

Adequação do texto ao signatário

Quem assina o oficio é o titular do
órgão, mas quem o elabora, na gran-

de maioria dos casos, é um redator es-
pecializado no assunto, cujo papel é
tentar, com o máximo de fidelidade e
da melhor forma, traduzir, no seu tex-
to, a intenção do signatário.

Prefere-se na Assembléia o uso da
1a pessoa do singular, não obstante
haver quem ache que tal uso possa
marcar o texto com um tom imposi-
tivo ou personalista. Na verdade, ao
usar a P pessoa do singular, o titular
de uma instituição nada mais faz que
assumir o papel que lhe é atribuído,
por dever e por direito, de falar em
nome daquele órgão.

Informações implícitas

As informações que o destinatário
do oficio partilha com o remetente in-
dicam muitas vezes o que se pode omi-
tir e o que pode ser mais bem explica-
do no texto.

Quando, por exemplo, o Presiden-
te da Assembléia encaminha uma pro-
posição de lei ao Governador do Es-
tado para sanção, não é necessário que
se explique no oficio de encaminha-
mento todo o processo que deu ori-
gem àquela proposição de lei, já que
esse é um conhecimento dividido
implicitamente pelos dois interlo-
cutores.

Linguagem

Formalidade

Na redação de ofícios, a caracterís-
tica mais marcante talvez seja a forma-
lidade, que se expressa na adoção do
padrão culto de linguagem, no uso de
formas de tratamento como V. Exa.,
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1 '. Imi., er., bem cmno na lua-

pessoalidade e na neutralidade com

que os assuntos e o destinatário são
tratados. Tais características conju-

gam-se bem com um registro mais for-

mal e com a observância das regras

clintidas na iranaática normativa.

0b1 cÚ1,idade

O ofício tem-se aproximado, em

sua forma e linguagem, das cartas co-

merciais, cuja principal característica

é a objetividade. Sem dispensar a poli-

dez e a cortesia, deve-se buscar um tex-

to acessível, direto e preciso, evitando-

se o uso de jargões, clichês, frases fei-

tas, arcaísmos e preciosismos e tam-

bém as digressões e as frases vazias,
dcstiriiidas de sentido.

Cordialidade

É regra que o ofício seja cordial e

amistoso. No entanto, dependendo do

assunto, o tom pode (e deve) variar,

uma vez que o documento pode tam-

bém ser usado para protestar contra

determinada situação. De qualquer

forma, a elegância, a polidez e o res-

peito pelo destinatário devem ser

mantidos.

A título de exemplo, fazer um pe-
dido com Solicito-lhe a gentileza de

enviar a esta Casa é diferente de fazê-

lo com Solicito-lhe enviar a esta Casa.

Formas de tratamento

A forma de tratamento é escolhi-

da cm funcão do cargo, e não da pes-

soa que o ocupa, e () termo que será

usado varia, considerando-se a relação

hierárquica entre remetente e destina-

tário. A tabela constante neste manual

apresenta as convenções adotadas na

Assembléia.

Na dúvida, deve-se dar preferência

à forma de tratamento que confira

maior distinção.

Caso se queira demonstrar deferên-

cia com determinada autoridade, todas

as formas de tratamento devem vir

por extenso, tanto no texto quanto no

endereçamento interno.

Digníssimo - A Assembléia elimi-

nou, em todos os casos, o uso dos ad-

jetivos Digníssimo (DD. ou Dig.-), Mui

Digno (MD.) e Meritíssimo (MM. ou

M."), tanto no encaminhamento

quanto no envelope.

Doutor - "Doutor" não é forma

de tratamento, mas um título acadê-

mico conferido àqueles que possuem

doutorado. No entanto, é praxe no

Brasil o uso desse título para tratar

não só as autoridades de maneira ge-

ral, mas médicos e advogados, entre

outras categorias profissionais. Aten-

dendo ao costume, é aceitável, mas

não recomendável, usar Dr. ou Dra.

antes do nome de autoridades públi-

cas.

Destinatário com dois cargos de hie-

rarquia diferente - Quando o destina-

tário do oficio ocupa, simultaneamen-

te, dois cargos de hierarquia diferen-

te, que mereçam formas distintas de
tratamento, deve-se tratar a pessoa

pela forma usada para o cargo hierar-
quicamente superior.
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Exemplo:

Se o destinatário for um Secretário
de Estado que seja também Presidente
de um Conselho Estadual, cargos que
são tratados, respectivamente, pelas for-

mas V. Exa. e V. Sa., e o ofício ti)r dirigi-
do ao cargo hierarquicamente inferior,
deve-se mencionar, no endereçamento in-
terno, os dois cargos e tratar o destinatá-
rio pela forma hierarquicamente superior:

Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
CAPITAL

Nesses casos, pode-se iniciar o oficio usando a seguinte expressão:

Encaminho a V. Exa., Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental,

coltla do

Estrangeirismos

Usam-se estrangeirismos no caso de
não existir a palavra em língua portu-
guesa ou no caso de o termo em por-
tuguês dificultar o entendimento do
texto. É bom lembrar que há palavras
ou expressões em língua estrangeira
que se incorporaram de tal forma ao
nosso cotidiano, que, se traduzidas,
mais dificultariam que facilitariam a
compreensão do conteúdo. Como
exemplo, podemos citar termos como
vide ogame, shopping center, status quo,
outdoor, mouse.

Siglas

Na primeira vez em que forem usa-
das nos ofícios, devem ser precedidas
da explicitação de seu significado, a
não ser que sejam de amplo conheci-
mento do público ou do destinatário.

Padronização

Estética

A aparência do documento é fator
relevante no caso de ofícios. Deve-se
atentar para o arranjo gráfico do texto,

o tipo, o tamanho e a cor da fonte uti-
lizada, o tipo de papel, o envelope, etc.

Não é costume, na Assembléia, nu-
merar os parágrafos do oficio. Tal pra-
xe só se justifica no caso de ofícios ex-
tensos, com mais de cinco ou seis pa-
rágrafos, de modo a permitir ao desti-
natário fazer a precisa remissão a este
ou aquele período em sua resposta.
Deve-se evitar a numeração do primei-
ro parágrafo e do fecho de cortesia.

Além do uso de papel timbrado, é
interessante já vir nele impresso o
endereço completo do órgão, com a
inclusão de dados como número de
telefone, fax, caixa postal, endereço
eletrônico e da página na internet, ou
qualquer outro dado que se faça neces-
sário para facilitar o contato com o
remetente.

O que não se pode esquecer é que
depõe contra os princípios da padro-
nização e da uniformidade a utilização,
por diferentes setores de um mesmo
órgão, de modelos variados.

No modelo adotado pela Assem-
bléia, não se usa, por exemplo, o item
"Assunto". Mas, caso o oficio tenha
mais de uma folha, com mais de cinco
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revela útil, por facilitar a triagem, pelo
destinatário, quanto à prioridade com
que deva ser tratado aquele docu-
mento, sem a necessidade de se fazer
uma leitura completa do ofício na-
quele momento.

/1 ( 1)7/1/ /1 tS (li	 (/1? , 7 Isp is

O envelope utilizado no encami-
nhamento de ofício deve ser timbrado,
assim como a folha do papel utilizado,
e deve ser sobrescritado da seguinte
forma:

Of. 530/2003/SGM
	

* é n° do documento que está dentro do envelope

Exmo. Sr.	 * é forma de tratamento

Deputado
	

* é nome do destinatário

Presidente da Assembléia	 * é cargo do destinatário

Rua Rodrigues Caldas, no 30 - Térreo * é rua, número e complementos

Santo Agostinho	 * é bairro

30190-921 BELO HORIZONTE - MG * é CEP, localidade e sigla da unidade federativa

Li/li/as-se: .\ \ssemblia está situada ao Rua Rodrigues Caldas, n° 30.

Cartas e memorandos

A carta é um tipo de correspondência que, no âmbito do parlamento, pode

ser utilizada pelos gabinetes parlamentares como forma de intercâmbio entre
o Deputado e seus eleitores e que admite, por possuir caráter mais informal,
uma linguagem e estrutura mais flexíveis que as do ofício.

já o memorando é usado exclusivamente para comunicações internas, com o
objetivo de tratar de assuntos administrativos. De estrutura mais simples, tem
na agilidade sua maior virtude.

Entre o ofício e o memorando, observa-se uma clara diferença: o primeiro é
polivalente, podendo ser externo ou interno, ao passo que o segundo é emi-
nentemente interno. O que determina o uso do ofício internamente é a im-
portância do assunto tratado e a necessidade de controle e arquivamento mais
rigorosos.

Na Assembléia Legislativa, os memorandos têm sido paulatinamente substitu-
ídos por comunicações realizadas por meio do sistema de informática ou do
correio eletrônico, como os "c-mails", que se têm revelado um meio mais rá-
pido e eficaz para essa finalidade, resultando em economia ele tempo e materi-
al e evitando a circulação desnecessária de pessoas e papéis.
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AAssembléia Legislativa edita atos normativos internos em duas situações:
no exercício de suas funções administrativas e em decorrência de seu poder de
regulamentar as resoluções do Poder Legislativo.

Os atos normativos internos podem emanar de órgãos colegiados, como é o
caso das deliberações, dos atos e das decisões da Mesa, ou de autoridades, de
forma singular ou coletiva, como acontece com as decisões administrativas da
Presidência, as decisões conjuntas da Presidência e da 1 k-Secretaria e as porta-
rias. Tais atos têm como destinatários os agentes públicos sujeitos à disciplina
do órgão que os expediu.

liberaçïo da Mesa

) MODELO N° 70

Ato normativo de competência exclusiva da Mesa da Assembléia Legislativa,
a deliberação destina-se a disciplinar funções e atividades das unidades
administrativas e dos órgãos da Assembléia, com base nas resoluções do Poder
Legislativo.

As deliberações atendem às regras gerais de elaboração de textos legais.
Devem ser numeradas seqüencialmente e conter a assinatura da maioria dos
membros da Mesa da Assembléia.

As deliberações da Mesa têm a se-
guinte estrutura:

a) título: contém a expressão "De-
liberação da Mesa", centralizada e em
letras maiúsculas e negrito, seguida da
numeração e da data que a identifi-
cam;

b) ementa: apresenta a síntese da
matéria tratada na deliberação e loca-
liza-se à direita da página, logo abai-
xo do título; deve fazer referência,
quando for o caso, à resolução que
regulamenta ou à qual se vincula;

c) preâmbulo: contém a declaração
do nome da autoridade, do cargo em
que se acha investida e da atribuição
legal em que se finda para editar o ato;
é seguido da palavra delibera em letras

maiúsculas e, de preferência, na linha
subseqüente, à esquerda da página;

d) texto: expõe o conteúdo do ato,
disposto em artigos, desdobráveis, se
for o caso, em parágrafos, incisos, alí-
neas e itens, à semelhança da lei;

e) cláusula de vigência: estabelece a
data da entrada em vigor da delibera-
ção;

f) cláusula de revogação: é usada so-
mente em caso de revogação expressa;

g) local e data: Sala de Reuniões da
Mesa da Assembléia, em (dia), (mês),
(ano);

h) assinatura, nome e cargo dos
membros da Mesa que subscrevem o
ato, em ordem hierárquica.
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() ato da Mesa e considerado ato normativo apenas em sentido amplo, já
j ue constitui decisão de efeito individual, de que são exemplos os atos de
nomeação, designação, promoção, exoneração, demissão, colocação em
disponibilidade, concessão de aposentadoria e licença relativos a servidor. É
expedido em razão da competência prevista no inciso VI do art. 79 do
Regimento Interno da Assembléia. É numerado e, por força do disposto no
mesmo inciso, assinado pelo Presidente da Assembléia.

Decisão da Mesa

MODELO N° 9:

É o ato normativo interno destinado a fixar a posição ou o entendimento
da Mesa da Assembléia com relação a determinado assunto, a designar grupo
de parlamentares para proceder a estudo sobre matéria determinada ou a ordenar
e orientar os serviços administrativos da Casa. Não é numerado e deve ser
assinado pela maioria dos membros da Mesa da Assembléia, que é o órgão
competente para editá-lo.

A motivação deste ato, cm geral, é expressa cm considerandos, que são se-
guidos da palavra decide.

Decisão administrativa da Presidência

É o ato de decisão do Presidente da Assembléia, no exercício das competên-
cias administrativas. Na redação do documento, devem-se observar as recomen-
dações referentes à Decisão da Mesa.

Pode ser ato de decisão conjunta do Presidente e do 1°-Secretário.

Portaria

MODELO N- -13

Ato administrativo pelo qual autoridades ou titulares de órgãos expedem
o ordens, normas e instruções referentes à aplicação de leis ou regulamentos ou

recomendações de caráter geral, visando ao eficaz andamento dos serviços da
administração.
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Constituem objeto de portaria, entre outras, as seguintes matérias: criação
de grupos de trabalho, designação de membros de comissão, alteração ou
suspensão de expediente, definição de situações funcionais e medidas de ordem
disciplinar.

As portarias são numeradas e, na Assembléia, são, em geral, editadas
conjuntamente pelo Presidente, o 1°-Secretário e o Diretor-Geral, pelo 1°-
Secretário e o Diretor-Geral, ou tão-somente pelo Diretor-Geral.

A portaria tem a seguinte estrutu-
ra:

a) título: contém a palavra "porta-
ria", centralizada, em letras maiúscu-
las e negrito, seguida da numeração e
da data que a identificam;

b) ementa: apresenta o resumo do
tema central ou a finalidade da porta-
ria;

c) preâmbulo: indica a(s) autorida-
de(s) que expede(m) o documento,
fundamentação e motivação do ato,
expressa em considerandos seguidos
do termo resolve na linha subseqüen-
te. Caso a portaria seja expedida por
duas ou mais autoridades, a indicação
dos respectivos cargos deverá ser feita
segundo a ordem hierárquica;

d) texto: expõe o conteúdo do ato,

disposto em artigos, desdobráveis, se
for o caso, em parágrafos, incisos, alí-
neas e itens, à semelhança da lei;

e) cláusula de vigência: indica a data
da entrada em vigor da portaria. Há
portarias que dispensam cláusula de
vigência, como, por exemplo, as que
têm por finalidade a suspensão das ati-
vidades da Secretaria da Assembléia ou
a designação de grupos de trabalho;

f) cláusula de revogafão: só é usada
para indicar revogação expressa

g) local e data;
h) assinatura, nome e cargo da(s)

autoridade(s) que expede(m) o ato.
Não é imprescindível a indicação do
cargo da(s) autoridade(s) signatária(s),
uma vez que este é mencionado no
preâmbulo.
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Estrutura

A estrutura da informação asseme-
lha-se à do relatório e de outros tex-
tos técnicos produzidos na Assembléia
e compõe-se das seguintes partes:

a) epígrafe: contém o título do
documento e seu número de ordem;

b) ementa: contém o nome do
solicitante e o assunto a ser tratado;

e) texto: contém, em linhas gerais:

uma introdução, na qual o Con-
sultor apresenta a questão que
lhe foi formulada;

• o desenvolvimento, em que o au-
tor disserta sobre a questão, ofe-
recendo as explicações, descri-
ções, análises e orientações que
forem necessárias;

• uma conclusão, em que se faz o
encerramento do texto e, quan-
do a consulta o exigir, apresenta-
se a resposta final à indagação
formulada;

d) fecho: contém o local e a data da
apresentação do documento, o nome,
o cargo e a assinatura do Consultor ou
dos Consultores responsáveis.
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O s documentos técnico-consultivos - a informação e a nota técnica - são
elaborados pelos Consultores da Gerência-Geral de Consultoria Temática da
Secretaria da Assembléia Legislativa, área encarregada de prestar consultoria e
assessoria técnicas aos parlamentares, às comissões e aos órgãos de direção
superior da Casa nas mais diversas áreas de especialização, como as de assuntos
jurídicos, educação, meio ambiente, saúde, economia, orçamento, direitos
humanos e redação, entre outras.

Informação

MODELOS N 05 74 E 75

A informação é o texto elaborado em resposta a uma consulta escrita
formulada por Deputado acerca de questão técnica relacionada com a atividade
parlamentar. Essa consulta pode ser uma indagação sobre dúvida específica (uma
questão de constitucionalidade, por exemplo) ou um pedido de esclarecimento
ou análise sobre matéria de interesse legislativo (um estudo sobre a reciclagem
de lixo, por exemplo).

A informação, por ser documento subscrito pelo Consultor, possui,
naturalmente, a marca de seu estilo. Entretanto, como a finalidade do texto é
fornecer ao Deputado subsídios técnicos para o exercício do mandato, sua
elaboração deve orientar-se pela objetividade e pela clareza, sem fugir à forma-
lidade exigida para a redação dos documentos parlamentares de um modo geral.
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Diretrizes para elaboração

Na elaboração da informação, re-

comenda-se ao Consultor:

• interpretar a consulta apresenta-
da e descrevê-la, sinteticamente,
com precisão (na introdução do

documento);

Sabe-se que, muitas vezes, o pedi-

do ou a indagação são formulados
de modo vago ou confuso. Para
redigir uma boa informação, segu-
ra e articulada, que atenda à de-
manda do consulente, é necessá-

rio, antes de mais nada, saber exa-
tamente qual é a questão por ele
formulada.

• apresentar o pedido e a resposta
em tese, mesmo que a consulta
tenha sido formulada na forma
de questão concreta;

• responder com a maior precisão
possível à questão, evitando di-
gressões ou informações que
comprometam a clareza do tex-
to e exorbitem da indagação;

• apresentar fundamentação consis-
tente e diversificada, com explo-
ração de fontes técnico-científi-

cas, dados históricos e estatísticos
e bibliografia. No caso de infor-
mação jurídica, indicar os funda-
mentos legais, a doutrina e a ju-
risprudência sobre a matéria;

• apontar as correntes de pensa-
mento e os pontos de vista diver-

gentes sobre uma mesma ques-
tão;

• apresentar, sempre que possível,
exemplos concretos para facilitar
a compreensào de formulações
teóricas;

• manter coerência entre os argu-
mentos apresentados e a conclu-
são;

• usar uma linguagem simples, mas
formal, esclarecendo os termos
técnicos, quando necessário;

• verificar a pertinência entre a res-
posta final e a indagação apresen-
tada;

• oferecer sugestão de encaminha-
mento parlamentar da matéria,
quando for o caso.
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Nota técnica

N- 7'

Há duas versões distintas de nota técnica:

• a elaborada por iniciativa do consultor, quando julgar necessário, para apon-
tar a existência de vícios ou problemas de natureza técnica ou jurídica em
trabalho a ele solicitado, conforme autoriza a Deliberação da Mesa n° 473,
de 1990;

• a destinada a fornecer informações técnicas a respeito de proposição
em tramitação na Casa, mediante solicitação de comissão, de Presidente
de comissão ou de relator, conforme determina o Regimento Interno
(art. 150).
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Estrutura

A nota técnica apresenta a mes-
ma estrutura da informação, e as
recomendações para a sua elabora-
ção são as mesmas apresentadas para
a redação daquele documento. Na
introdução do texto, porém, deve-se
relatar o motivo que leva à elabora-
ção da nota técnica.

No caso de nota técnica elabo-
rada por iniciativa do Consultor,
em vez do termo "solicitante", na

epígrafe, deve-se usar o termo
"interessado".

Desenvolvimento

No desenvolvimento da nota téc-
nica de iniciativa do Consultor, ele
deve apresentar os argumentos de or-
dem técnica e jurídica que, na sua opi-
nião, evidenciam a inconstitucionali-
dade, a ilegalidade ou a inviabilidade
técnica de medida, ação ou proposição
que o solicitante pretenda encaminhar.
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Opronunciamento é uma peça escrita para ser proferida em público. Em
sentido estrito, é uma peça oratória, mais conhecida como "discurso". Pode,
no entanto, consistir em nota ao público e à imprensa, manifesto ou
conclamação, que, muitas vezes, são divulgados apenas por escrito. Embora a
maioria dos pronunciamentos se realize como texto falado, sua elaboração requer
o rigor e o cuidado exigidos da produção de qualquer texto escrito.

O pronunciamento pressupõe, obviamente, a existência de um aiidio no ao
jLiiil e diiir'i(h) C rIIe 1) ()ilIdoi (juei iiltlitUillilii «)111 Slll	 ir	 iiileliraeIo.

1

Na vida parlamentar, são muitas as
ocasiões que dão ensejo a pronuncia-

mentos. Ao apresentar uma proposi-
ção, por exemplo, o parlamentar, além
da justificação que integra o documen-
to escrito, pode, da tribuna, fazer um
pronunciamento a respeito do assunto,
de forma a dar mais destaque à matéria.

Muitas são as situações, no dia-a-dia
do parlamentar, em que ele tem opor-
tunidade de manifestar-se sobre assun-
tos de interesse público e de ordem
geral.

Apresentados em sua maior parte
em Plenário, os pronunciamentos são
muito comuns em reuniões comemo-
rativas de datas cívicas, em reuniões de
homenagem a pessoas ou instituições,
na abertura OU encerramento de semi-

nário( l( l( ), (](	 dcIriiL. i1 '11111	 ILC-

nicos

Tltllloin	 VI 1	 lhcniii .	 l) p1-

tado tem oportunidade ou necessidt-
de de fazer pronunciamentos em
rias outras situações, tais como even
tos externos a que compareça como rc-
presentante da Assembléia Legislati\ a
ocasiões em que receba homenagens,
como título de cidadania honorária,
etc.; eventos nos quais profira palestra
sobre assunto ligado a seu trabalho
como parlamentar ou afeto às conii-

sões de que faz parte.

Assim, são numerosas as situações
em que esse tipo de texto pode ser uti-
lizado, o que explica também que seja
muito vasto o leque de matérias sobre
o qual ele pode versar.

() redator de P'°1 LIflChifl itiltoS

Como a complexidade e a própria
dinâmica das atividades parlamentares
impedem que os Deputados se apro-
fundem em diferentes assuntos ou pre-
parem todos os discursos que vão pro-

ferir, cabe ao redator de pronuncia-
mentos fornecer-lhes os subsídios ne-
cessários para os seus discursos, ou,
como é mais comum, fornecer-lhes o
texto pronto para ser proferido.
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Para redigir pronunciamentos, é
necessário ter o conhecimento adequa-
do para desenvolver temas de ordem
política, econômica, sociológica, jurí-
dica, etc. Um bom redator de pronun-
ciamentos deve, pois, buscar informar-
se e pesquisar - a elaboração de um

pronunciamento é, necessariamente,
precedida de estudo minucioso sobre
o assunto -, além de investigar dife-
rentes temas sob vários pontos de
vista. É imprescindível a leitura as-
sídua das matérias políticas na im-
prensa.

Como escrever um pronunciamento

Quem redige pronunciamentos
deve ter em mente que o texto é um
espaço de representação. A exemplo
do ficcionista, que cria falas para as
personagens de acordo com suas carac-
terísticas, o redator deve levar em con-
ta as características de quem vai pro-
feri-lo. No caso da Assembléia Legis-
lativa, é essencial conhecer o ponto de
vista do Deputado autor do pronun-
ciamento sobre o assunto.

O que vale para o tratamento dado
ao tema vale também para a forma.
Assim como o argumento do texto
deve refletir as crenças e a posição po-
lítica do Deputado, também a lingua-
gem empregada deve refletir a forma-
ção do orador, sendo coerente com seu
estilo. Em nenhum momento, pode-se
perder de vista que o redator é apenas
quem escreve o pronunciamento. A
voz que fala no texto é a de quem irá
proferir o discurso. Ao construir o tex-
to para essa voz, o redator deve moldá-
lo à situação, ao momento e, sobretu-
do, às características daquele que irá
assumi-Ia.

Nos discursos feitos em Plenário, é

comum o parlamentar interpelar o
Presidente, o que não significa que seja
este o destinatário do pronunciamen-
to. Em geral, os destinatários serão
os outros Deputados ou o público
presente. O Deputado, entretanto,
considera o efeito de suas palavras
sobre o público em geral, que pode
ter acesso à sua fala pelos meios de
comunicação.

Um cuidado que se deve ter na ela-
boração de um pronunciamento é sa-
ber se o Deputado vai falar em seu
próprio nome ou em nome da insti-
tuição. No último caso, é de praxe es-
clarecer a posição da Casa a respeito
do assunto (abordando aspectos como
defesa de valores democráticos, sinto-
nia com as aspirações da população,
parceria com outros Poderes, órgãos
públicos e entidades da sociedade civil,
etc.) e se reportar a ações por ela em-
preendidas ou iniciativas tomadas re-
ferentes ao tema.

As críticas devem ser feitas de for-
ma racional, com uma boa funda-
mentação, para evitar o tom
panfletário ou demagógico.
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O pronunciamento tem estrutu-

ra própria, que remonta à oratória

clássica e deve ser observada, na me-

dida do possível, por quem o elabo-

ra. Em geral, apresenta as seguintes
partes:

a) exórdio, que corresponde à intro-
dução do texto. É nesse primeiro mo-
mento que o orador vai captar a aten-

ção da platéia. Pode consistir, por
exemplo, em uma história que permi-
ta um encadeamento com o assunto
principal a ser abordado ou em uma fra-
se de efeito que desperte a curiosidade
da audiência ou nela cause impacto;

b) desenvolvimento, no qual se pro-
cede ao detalhamento do tema. Com
o objetivo de preservar a lógica no tra-
tamento da matéria, o desenvolvimen-
to costuma incluir três etapas, que, no
entanto, não constituem uma forma rí-
gida:

• tese, que contém a idéia principal
que se quer demonstrar ou para
a qual se pretende obter a apro-
vação da audiência;

• antítese, na qual se faz o levanta-
mento das idéias contrárias à
tese;

• refutação, oportunidade para se
analisar e contestar, uma a uma,
as idéias apresentadas na antítese;

• síntese, que se presta à reafirma-
ção da tese, agora comprovada;

e) epílogo ou perorafão, em que o
orador vai exortar a audiência,
conclamando-a para que o apóie, con-
corde com suas idéias ou tome as ati-
tudes que dela espera. É o momento
em que se podem utilizar mais recur-
sos estilísticos para transmitir mais

apelo emocional ao público. É impor-
tante lembrar que o exórdio e o epí-
logo são partes especiais, porque são
aquelas que vão ficar mais fortemente
gravadas na memória do ouvinte e dar
o tom do pronunciamento.

Certamente essa estrutura não deve
ser considerada uma camisa-de-força,
mas, na medida do possível, ela deve
ser observada.

Há que atentar também para o tom
de cada uma dessas partes. O exórdio
deve ser uma apresentação estética do
tema. É, pois, uma parte do texto que
deve falar mais à sensibilidade.

O desenvolvimento é uma parte
mais racional, mais intelectual, já que
é o espaço da argumentação em torno
do tema.

A peroração deve tentar comover,
persuadir, falar mais à afetividade: é
esse o espaço da afirmação afetiva do
que se deseja.

Uma das ocasiões que dá ensejo a
pronunciamentos é aquela em que
o Deputado é convidado a fazer
palestras. Muito embora tenha
sua especificidade, a palestra se
aproxima do discurso em alguns
aspectos: deve buscar, no início,
a empatia com o público; deve
conter toda urna argumentação e,
na conclusão, trazer uma reafir-
mação da tese. Enquanto o discur-
so é uma peça que tem um com-
ponente de eloqüência, admitin-
do, portanto, o uso de recursos
estilísticos, a palestra é uma peça
mais técnica, mais objetiva.
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Linguagem

Quem escreve um pronuncia-
mento para um Deputado deve estar
muito atento a essa dupla natureza do
texto, que, muito embora seja escrito,

é uma peça destinada à emissão oral.

Muitas vezes, ele será utilizado como
um mero roteiro pelo parlamentar,
mas o mais comum é que seja lido na
Íntegra, tal como foi escrito. O reda-
tor deve, pois, evitar períodos muito
longos, cuja enunciação, além de ser
penosa para o orador, torna difícil a
compreensão da idéia pelo ouvinte.
Um bom efeito rítmico pode ser ob-
tido com a alternância de períodos
curtos e médios.

Certamente a modalidade de lín-
gua a ser empregada é a norma culta.

A linguagem deve ser simples, objeti-
va, sem rebuscamentos. Hoje o
pronunciamento feito pelo parla-
mentar, principalmente aquele profe-
rido no Plenário, aproxima-se muito
do texto jornalístico opinativo. Mui-
to embora o redator possa valer-se dos
mais diversos recursos estilísticos,
deve resistir à tentação de dar curso a
arroubos literários, a não ser em situ-

ações muito especiais. É essencial que
o texto apresente equilíbrio entre fun-
do e forma. Houve tempos em que se
privilegiava a forma em detrimento
do conteúdo; hoje o mais importante
é, sem dúvida, uma boa argumen-
tação.

Quanto ao vocabulário, o redator
deve evitar o uso de palavras difíceis
de pronunciar - quando não puder
evitá-las, é bom que registre entre pa-
rênteses a pronúncia. Deve evitar,
também, palavras excessivamente gas-
tas, bem como as muito raras e, prin-
cipalmente, os arcaísmos. Ao mesmo
tempo, deve condescender com os ne-
ologismos comumente empregados,
mesmo que ainda não tenham sido
dicionarizados.

Caso seja necessário o uso de es-
trangeirismos, também é recomen-
dável registrar, entre parênteses e cm
negrito, sua pronúncia, para evitar um
possível problema para o orador.

O redator deve, ainda, estar cien-
te do tempo de que disporá o orador
para sua manifestação, a fim de calcu-
lar a extensão que dará ao texto.

Algumas dificu1dadc

A elaboração de um pronunciamento deve ser cita c	 LHIUCL-dcncl,I. pci

muito que exige de pesquisa. Porém, transformações no cenário político ot

o advento de novas circunstâncias às vezes exigem mudanças de última hora
no texto. O redator deve, pois, ter mobilidade para nele intervir até quase o
momento em que vai ser proferido.

Pode ocorrer, também, que se "encomende" um discurso de última hora,
que não permite sequer consulta OU pesquisa. Nesse caso, o redator terá dc
contar com seus próprios recursos, razão pela qual deve estar sempre muito
bem informado a respeito dos fatos que acontecem na instituição.
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Esta parte do manual apresenta as convenções adotadas na Assembléia re-
lativamente ao uso de determinados termos e expressões e reproduz, de forma
sistemática, algumas regras gramaticais úteis ao trabalho do redator.

Maiúsculas e minúsculas

Devem ser grafados com letra ini-
cial maiúscula:

• Os nomes dos documentos numera-
dos ou datados:

Mensagem n° 150/98 - Projeto de Lei
n° 345/2002 - Requerimento n° -
1.200/97 - Portaria de 2/6/99.

Mas: os nomes dos documentos terão
inicial minúscula quando desacompa-
nhados de data ou numeração:

A referida lei - aquele projeto - o re-
querimento citado.

• Os nomes de cargos, títulos e auto-
ridades religiosas, em sentido gené-
rico ou não:

Presidente da República - Governador
do Estado - Secretário de Estado -
Reitora - Deputada - Diretor - Pro-
motora - Arcebispo.

• Os nomes das unidades político-ad-
ministrativas:

A União, os Estados e os Municípios
- Estado de Minas Gerais - Município
de Montes Claros - o Distrito Fede-
ral - Distrito de São Simão do Rio
Preto.

O referido Município - neste Estado
- aquele Distrito.

• Os nomes dos órgãos públicos e dos
estabelecimentos particulares e de
seus órgãos técnicos, divisões e de-
partamentos:

Presidência da República - Tribunal
de Justiça - Delegacia Regional de
Ensino - Departamento de Pessoal -
Associação dos Moradores do Bairro
Gutierrez - Bancada do PMDB - Co-
missão de Constituição e Justiça - Pa-
lácio da Inconfidência.

Aquela Presidência - a referida Comis-
são - aquela Secretaria - esse Tribunal
- a referida Associação - aquela Dele-
gacia.

Mas: sendo a referência genérica, usa-
se letra inicial minúscula:

O Governador criará cinco secreta-
rias.

O Presidente exonerou os titulares de
três ministérios.

Anunciou-se a extinção de algumas de-
legacias regionais de ensino.

• Os substantivos comuns quando li-
gados a nomes próprios:

Fazenda São Carlos - Barragem Santa
Lúcia - Povoado de Retiro.

Mas: aquela fazenda - a referida bar-
ragem - o povoado citado.
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• Os nomes dos três Poderes:

Poder Legislativo - Poder Judiciário -
Poder Executivo - este Poder.

• Os nomes das patentes militares:
Coronel (ou Cel.) Luís de Sousa - Ge-
neral (ou Gen.) Paulo Matos.

• Os nomes dos próprios públicos:
Rua Rodrigues Caldas - Avenida Cris-
tiano Machado - Bairro Santo Agos-
tinho - Ponte Rio-Niterói - Escola Es-
tadual Severino de Almeida.

Mas: A referida rua - aquela avenida
- o bairro citado - a referida escola.

• Os nomes dos acidentes geográficos
quando determinados:

Vale do Jequitinhonha - Baía da Gua-
nabara - Rio Amazonas - Rio das Ve-
lhas - Serra do Mar - Lagoa da Pam-
pulha.

Mas: O referido vale - aquele rio - a
referida lagoa.

• Os nomes dos pontos cardeais e
colaterais quando designarem re-
giões:

O Sul do Estado o Norte do País -
a Região Sudeste.

• Os nomes de eras e fatos históricos:

Abolição da Escravatura - Batalha de
Riachuelo - Segunda Guerra Mundial
- Idade Média.

• Os nomes de festas religiosas e civis:
Natal - Sexta-Feira Santa - Páscoa -
Dia das Mães.

• As abreviaturas que venham junto
de nomes próprios:

Prof. João de Araújo - Eng. Luís de
S )US a - Sr. ( arlos Lima.

• As formas de tratamento e suas abre-
viaturas:

Excelentíssimo Senhor - Exmo. Sr.
Vossa Excelência - V. Exa.

• O nome oficial de curso ou discipli-
na:

Ele é formado em Letras, História,
Medicina, Direito, Matemática.

Mas: quando se percebe, pelo contex-
to, que se trata de conteúdo, e não de
curso ou disciplina, deve-se usar inicial
minúscula:
Nós estudamos inglês e francês.
Ele sabe matemática muito bem.
Ela adora estudar história do Brasil, as-
tronomia, astrologia, botânica, medi-
cina e direito tributário.
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Uso de maiúsculas e minúsculas em palavras e expressões

a
Acordo de Líderes (documento)

administração direta e indireta

administração pública

administração do Governador

administração Fulano de Tal

alínea

alto comando (o alto comando do
Exército)

anais

artigo

Assembléia Legislativa (quando deter-
minada):

A Assembléia Legislava do Estado do
Pará - a referida Assembléia.

Mas: Representantes de diversas as-
sembléias legislativas irão reunir-se na
linale.

Auditório (quando determinado):
O Auditório Topázio.

Mas: O auditório foi esvaziado às
pressas.

autarquia

aids

Bancada (quando determinada):

A Bancada do PT - a referida Banca-
da.

Banco (quando determinado):

O Banco do Brasil - esse Banco.

Mas: Os bancos passarão a abrir às 9
horas.

Bandeira Nacional (e todos os símbo-
los nacionais):

d hasteada a Bandeira Nacional.

Mas: A referida bandeira - a bandei-
ra de Minas - a bandeira do Brasil.

Batalhão (quando determinado):

O 12° Batalhão de Polícia Militar - o
referido Batalhão.

Mas: Diversos batalhões da Polícia
Militar desfilarão amanhã.

Bloco, Bloco Parlamentar (quando de-
terminado):

Bloco Parlamentar Mineiro de Reor-
ganização Democrática - o referido
Bloco.

Mas: Os blocos parlamentares vão-se
encontrar no Plenário antes da reu-
nião.

c

Câmara Federal

Câmara Municipal

Câmara de Vereadores

Câmara dos Deputados

Capital (sede de governo):
A Capital de Minas Gerais.

Carta (Constituição):
Carta Magna - Carta Estadual - Car-
ta mineira - Carta Federal.

Casa (parlamento):

Esta Casa - Casa Legislativa - Casa
Parlamentar.

Mas: As casas legislativas têm-se esfor-
çado para fazer o melhor pela popula-
ção.

Chefe de Governo

Chefe da Nação

Chefe do Executivo
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Chefe daquele Poder

Chefe de Gabinete

Cidadão Honorário (título):

Recebeu o título de Cidadão Honorá-
rio de Belo Horizonte.

Mas: Ele é cidadão honorário de Belo
Horizonte.

cidade

cláusula

colega (exceto em vocativos):

Solicito a atenção dos nobres colegas
para o tema em discussão.

Prezado Colega:

Caros Colegas:

Colégio de Líderes

Comandante:

O Comandante Luís de Sousa - o
Comandante do 250 Batalhão.

Comarca (quando determinada):

A Comarca de Uberaba - a referida
Comarca.

Mas: Foram criadas cinco comarcas.

Comissão (órgão técnico da Assem-
bléia, quando determinado):

A Comissão de Constituição e Justi-
ça perdeu o prazo para emitir seu
parecer - a referida Comissão. Não
houve reunião da Comissão supra-
citada.

Mas: Algumas comissões não se reu-
niram.

Comissão Parlamentar de Inquérito,
Comissão Especial (quando deter-
minadas):

Comissão Parlamentar de Inquérito
para ... - a referida Comissão Parla-
mentar de Inquérito.

Comissão Especial para Analisar o

Veto Total à Proposição de Lei n°
- essa Comissão Especial.

Mas: Foi criada uma comissão parla-
mentar de inquérito para investigar a
prostituição infantil.

comunicação:

A comunicação de falecimento foi lida
em Plenário.

congressista

Congresso Nacional

Constituição Federal

Constituição Estadual

Constituição mineira

Constituição brasileira

Constituinte (Assembléia Consti-
tuinte)

constituintes (parlamentares):
Os constituintes votaram matérias im-
portantes.

Corte (tribunal)

d

Decisão da Presidência (documento)

decreto

Mas: O Decreto n° 43.710 é de 2004.

Diploma Legal (Constituição)

Diploma Procedimental, Diploma
Regimental (Regimento Interno)

Diretoria (quando determinada):

Ele é o titular da Diretoria Financeira
da Cemig; à referida Diretoria, cabe...

Mas: Ele já fez parte da diretoria de
diversas instituições financeiras.

Discagem Direta a Distância (DDD)

Discagem Direta Internacional (DDI)
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e

edil

edilidade

edital de convocação

educação (conjunto de instituições da
área):

A educação não tem recebido verba
suficiente do governo.

egrégio

entrância:

A entrância especial - a Justiça de 1'
entrância.

erário

escrutinador

Estado (unidade da Federação ou con-
junto dos poderes políticos de uma
nação):

Estado Federado - Estado Moderno -
Estado Democrático de Direito.

Estado membro

Estrada (com nome, ainda que não ofi-
cial):

Estrada do Boi.

Mas: A estrada Pains-Arcos - a refe-
rida estrada.

f

Fase (parte da reunião):
i a Fase da Ordem do Dia.

Fazenda (órgão público ou Tesouro):
Os recursos da Fazenda.

Federação

Fisco

Fórum:
Fórum Milton Campos - o referido
Fórum.

Fundação (quando determinada):

Fundação Getúlio Vargas- a referida
Fundação foi beneficiada.

Mas: O Governador criou diversas
fundações.

Fundo (quando determinado):

O Fundo Monetário Internacional - o
referido Fundo.

Mas: Será criado um fundo para fazer
face a essas despesas.

g

gabinete:

O gabinete do Deputado Luís de
Sousa.

governo:

O governo atual - o governo Fulano
de Tal - o governo do Estado - o go-
verno federal, estadual - um povo sem
governo.

É necessário um governo mais atu-
ante.

Grande Belo Horizonte

Grande Expediente (parte da reunião)

Guarda (corporação):

Guarda Civil - Guarda Mirim - Guar-
da Noturna.

Mas: O guarda-civil - o guarda-mirim
- o guarda-noturno.

globo

h

Hall das Bandeiras (denominação de
espaço da Assembléia Legislativa)

Hino Nacional:

Iniciou-se a execução do Hino Na-
cional.
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1

Igreja (ao lado do nome e, na referên-
cia, quando se tratar do nome da
denominação religiosa):

Igreja Católica - Igreja Luterana -
Igreja do Carmo - a referida Igreja
(Católica).

Mas: A referida igreja (do Carmo) - a
construção de igrejas.

inciso

Infantaria

instância (ver entrância)

internet

Mas: Nesta legislatura.

lei

Mas: A Lei ii 6.763, de 1975, sofreu
várias alterações.

Lei Interna (Regimento Interno)

Lei Maior (Constituição)

Líder:

O Líder do PSDB - o Líder da
Maioria.

Lideranças

Livro (onde são registrados docu-
mentos):

O Livro 3-C do Cartório de Registro
de Imóveis de Ouro Preto.

Justiça (quando se referir ao Poder ju-
diciário):

Os órgãos da Justiça.

Mas: No caso em questão, a justiça foi
feita.

k

Km (marco de rodovia):

O Km 10 da BR-040.

Mas: Foi recuperado trecho de 10km
da BR-040.

1

legislador

Legislativo:

O Legislativo Estadual - o Legislativo
mineiro.

Legislatura (quando antecedida de nú-
mero ordinal):

A 14 a Legislatura.

M

magistrado

magistratura

Maioria:
A Bancada da Maioria.

membro:

Os membros da Mesa.

Mesa (órgão dirigente):

O requerimento será submetido à
Mesa. O projeto fica em poder da
Mesa pelo prazo de três dias.

Mas: Sobre a mesa (móvel), requeri-
mento da Deputada Maria Helena.

Ministério Público

Minoria

O Líder da Minoria.

monarquia

n

Nação (quando se referir ao Brasil e
isso não estiver indicado por de-
terminante):
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É preciso conservar a soberania da Na-
ção.

Mas: Toda nação é soberana. Nossa
nação. A nação brasileira não se recu-
sará a assumir tal compromisso.

Oposição (bloco parlamentar):
A Oposição irá fazer obstrução dos
trabalhos.

Mas: O partido vem fazendo oposição
sistemática ao governo.

Orçamento (quando se referir à Lei
Orçamentária Anual):

O Orçamento foi votado na reunião
de ontem.

Ordem do Dia (parte da reunião)

A 1 Fase da Ordem do Dia.

Mas: O projeto foi incluído em ordem
do dia (pauta).

órgão oficial de imprensa do Estado

órgão técnico

p

País (quando se referir ao Brasil e isso
não estiver indicado por determi-
nante):

O País precisa encontrar solução para
a crise econômica que atravessa.

Mas: Nosso país encontrará uma saí-
da para a crise.

Cada país do Terceiro Mundo terá de
resolver, quanto antes, sua crise eco-
nômica.

pares:

Espero contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste requerimento.

parlamentar:

O parlamento- l.uis de otisa vultou
de Brasília ontem.

parlamentarismo

Parlamento (quando determinado):

Este Parlamento - o referido Parla-
mento.

Mas: Os dirigente,,, de vários paria-
mentos estaduais se reunlrao na pró-
xima semana.

Parte (da reunião):

A Presidência passa à 2a Parte da reu-
nião.

Pasta (Secretaria ou Ministério):

Ainda não foi indicado o titular da
Pasta da Saúde - a referida Pasta.

Pátria (quando se referir ao Brasil e
isso não estiver indicado por
determinante):

Os destinos da Pátria serão decididos
nas próximas eleições.

Mas: Nossa pátria, o Brasil.

Plenarinho

Pequeno Expediente (parte da reu-
nião)

Plenário

Poder e Poderes (quando designar o
Executivo, o Legislativo ou o Ju-
diciário)

poder público

polícia

A policia dispersou os manifestantes.

Polícia Civil - Policia Militar:

A Polícia Militar foi homenageada
pela Assembléia Legislativa.

Mas: As polícias civis e militares de
todo o País se uniram para combater
a violência.
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presidencialismo

previdência social

Os servidores sempre contribuíram
para a previdência social.

As regras da previdência social muda-
ram novamente.

Primeiro Mundo:

Os países do Primeiro Mundo.

Mas: Trata-se de uma escola de pri-
meiro mundo.

Quadro do Magistério

Quadro Permanente

Quadro Suplementar

Quadro de Pessoal (quando determi-
nado):

O Quadro de Pessoal da Secretaria da
Assembléia.

Mas: O nosso quadro de pessoal - o
referido quadro.

Quartel-General:

O Quartel-General do Exército.

questão de ordem

r

Razões do Veto

Região (quando designar região do
País):

A Região Sul foi assolada por chuvas.

Mas: A região Sul de Minas é muito
desenvolvida.

Regimento Interno

relator

relatório final

A Comissão Especial ainda não apre-
sentou seu relatório final - o referido
relatório final. Mas: Relatório Final da
Comissão Especial para

república (forma de governo):

No plebiscito, decidiu-se pela repúbli-
ca.

Mas: A Constituição da República.

Residência:

A	 Residência do DER—MU.

Reunião (quando antecedida de núme-
ro ordinal):

3O Reunião Ordinária.

Rodovia (com o nome oficial ou cor-
rente):

Rodovia do Boi - Rodovia Fernão
Dias - Rodovia MG-30.

Mas: A rodovia Belo Horizonte-São
Paulo.

s

Sala das Comissões

Sala das Reuniões

Salão Nobre (da Assembléia)

saúde (conjunto de instituições da
área):

A área da saúde passa por um momen-
to difícil no País.

século

Sessão (quando antecedida de número
ordinal):

P Sessão Legislativa.

Situação (bloco parlamentar)

suplente
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Terceiro Mundo (ver Primeiro Mun-
do)

Território (unidade da Federação):

O ex-Território de Fernando de No-
ronha.

Tesouro:

Tesouro Nacional - Tesouro Estadual.

Texto Constitucional

turno:

O projeto foi aprovado em 1 turno.

LU

União:

Os recursos da União.

v

Vara (quando determinada):

Numerais e algarismos

São usados numerais_(pa1avrasJ

• De zero a nove:

Nove alunos - sete Deputados.

• Do primeiro ao nono:

Foi eleita para o terceiro mandato.

A Comissão rejeitou o primeiro pare-
cer do relator.

• No início de frases, em títulos e sub-
títulos:

,\ 	 Vara Cível julgou o recurso - a
referida Vara.

Mas: Algumas varas foram extintas.

Veto Parcial (proposição):

A Assembléia apreciou o Veto Parcial

à Proposição de Lei n° 15.151.

Mas: O Governador opôs veto parcial
à Proposição de Lei n° 15.151.

Veto Total (proposição):

O Veto Total à Proposição de Lei n°
15.151 foi apreciado pelo Plenário.

Mas: Foi apreciado o veto total opos-
to pelo Governador à Proposição de
Lei n° 15.151.

z

Zona Eleitoral (quando antecedida de
número ordinal):

A 28 Zona Eleitoral.

Vinte e oito emendas foram apresen-
tadas.

Convém escrever Compareceram 39
Deputados, em vez de Trinta e nove
Deputados compareceram.

• Quando a quantidade numérica faz
parte de títulos de obras literárias,
expressões e nomes de fatos históri-
cos:

As mil e uma noites - homem de mil
e um afazeres - Primeira Guerra Mun-
dial.

Numeral é a classe de palavras que indicam quantidade.
Algarismo é o símbolo que representa o número.
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• Nos substantivos criados a partir de

números:
• Em nomes de logradouros públicos:

Praça Sete de Setembro - Praça Quin-

ze de Novembro. Gostava de jogar vinte-e-um.
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• Nas quantidades aproximadas:

Cerca de cem mil manifestantes par-

ticiparam da passeata.

Quando uma quantidade consistir

em milhares redondos, o número

de milhares será expresso com al-

garismos, seguidos do numeral

mil:

Na cidade, há 4 mil casas.

O mesmo vale para milhões, bi-

lhões, etc.:

No Município, vivem 10 milhões

de habitantes.

A regra não se aplica a medidas e

valores monetários:

1.000.000kw - R$1.000.000,00.

• Na representação de frações. Con-

vém evitar que frações figurem no

início de frases.

Para votação da matéria, exige-se

quórum de três quintos dos Deputa-

dos.

No texto de lei, as medidas e os

valores monetários e percentuais

devem ser expressos com algaris-

mos e por extenso:

R$123.436,00 (cento e vinte e três

mil quatrocentos e trinta e seis

reais) - 34.000ha (trinta e quatro

mil hectares) - 40% (quarenta por

cento) das vagas.

São usados algarismos:

• A partir de 10:

Compareceram 15 Senadores.

() processo possui 100 páginas.

• A partir do 10°:

O 25 k ' voto decidiu a questão.

• Na indicação de idade:

Crianças de até 5 anos não pagam.

O Deputado completou 56 anos.

• Nas porcentagens:

O aumento do preço dos combustíveis

variou de 10% a 15%.

• Nos documentos numerados:

Requerimento n° 2.120/98.

• Em tabelas e gráficos.

• Na indicação de valores monetários:

RS1.250.000,00 - LS$450.000,00.

• Em vereditos e resultados de vota-

ção:

Votaram a favor 54 Deputados.

• Na seriação de artigos e parágrafos,

empregando-se ordinais até o 9° e

cardinais a partir de 10:

Os arts. l" e 9° da Lei no 14.442, de

2002 - o art. 10 da referida lei.

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



• Na designação de capítulos, incisos,
séculos, nomes dinásticos e anexos,
usam-se algarismos romanos após o
nome:

245 Reunião Extraordinária - 2° tur-
no - 14' Legislatura - 2a Sessão Legis-
lativa.

Papa João Paulo II - século XXI -
Anexo II - inciso V.

• Na designação de simpósios, con-
gressos, seminários, festivais, fóruns,
etc., usam-se algarismos romanos
antes do nome:

XXV Simpósio Mineiro de Educação
- IX Congresso Mineiro de Estudos
Literários - 1 Conferência Nacional
das Cidades.

Quando houver concorrência en-
tre as regras, usar somente algaris-
mos:

O Projeto de Lei n° 372/2002 foi
aprovado por 43 votos a favor e
9 contra.

A escola solicita a aquisição de 3
mesas, 30 carteiras e 1 gabinete
dentário.

Usam-se algarismos ordinais:

• Na numeração de andares de pré-
dios, unidades militares, zonas elei-
torais, varas da Justiça, cartórios,
competições, séries escolares, graus
de escolaridade:

9° andar - 20° Campeonato Brasilei-
ro de Vôlei - 5 Vara de Família - 3°
Cartório de Protestos.

• Na numeração de reuniões e suas
subdivisões, turnos de discussão,
sessões legislativas e legislaturas:

• Na indicação de colocação estatísti-
ca:

O Brasil é o 1° produtor mundial de
café.

• Junto a nomes de cargos:

1°-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa - 2°-Secretário.

Exceção: Primeiro-Ministro - Segun-
do Tenente - Terceiro Sargento.

Grupos de três algarismos são se-
parados por ponto:

Compareceram 1.520 alunos.

Exceções: CEP 30190-921 - Cai-
xa Postal 1203 - datas (2004) -
numeração de páginas (pág. 1241)
- placas de veículos (GZD 3183).

Medidas

• Escrevem-se as medidas com algaris-
mos, devendo as unidades ser abre-
viadas, sem espaço entre o algarismo
e a abreviatura, sem ponto após a
abreviatura:

170km - 20m - 800kW - 13h40min.
Exceção: Escreve-se litro(s) por ex-
tenso, para evitar que se confunda a
abreviatura ( com o algarismo 1:

10 litros - 1 litro.

• Na indicação de horário e tempo de-
corrido, não se abreviam as palavras
horas, minutos e segundos quando se
tratar de número inteiro:

15 horas.

a

a
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Nos demais casos, empregam-se as • Nos documentos destinados a pu-

abreviaturas h, min e s:	 blicaçào (exceto nos textos legais):
O/',Ifl	 ',:/1'1/1OfO

15h35min - 18h05min - 20h30minlOs.

A reunião será suspensa por 10 minu-

tos.

O debate ocorreu das 18h30min às
1 9h30min.

• Na indicação de medidas, observem-

se os exemplos seguintes:

30,75m (trinta metros e setenta e cin-

co centímetros)

42,87m2 (quarenta e dois vírgula oiten-

ta e sete metros quadrados) ou
(quarenta e dois metros quadrados e

oitenta e sete decímetros quadrados)

50,72km 2 (cinqüenta vírgula setenta e

dois quilômetros quadrados).

Datas

Escrevem-se as datas da seguinte

forma:

iJ/ii/Yti - 1 /L/J! - LJ/ IL/ lOVO -

4/4/2002.

Não se usa zero antes de número
indicador de data.

• Em ofícios, as datas são escritas por
extenso:

15 de novembro de 1990 - 1° de feve-
reiro de 1991.

• O primeiro dia do mês será indica-
do por número ordinal:

1°/7/2000 - Belo Horizonte, 10 de
março de 2004.

• Os anos, quando indicados sem men-
ção ao dia e ao mês, grafam-se com
todos os algarismos, sem ponto nem
espaço:

O livro foi publicado em 1956.

Siglas

\s siglas são abreviaturas formadas com as letras iniciais dos nomes de órgãos,

associações, partidos políticos, empresas, entre outros.
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Regras gerais

a) Devem ser grafadas com letras
maiúsculas as siglas com até três le-
tras:

ONU - UFV - OEA - SEF

b) Devem ser grafadas com apenas
a inicial maiúscula as siglas com mais
de três letras que sejam pronunciadas
como palavra:

Alemg - Unesco - Ufir - Unimontes
- Seplag - Cemig - Ufop - Tplemg -
Uemg Petrobras Prona - \T arig -

Unale

e) Devem ser grafadas com letras
maiúsculas as siglas com mais de três
letras que sejam pronunciadas, no todo
ou em parte, letra por letra:

BNDES - UFMG - PSDB - PMDB
- IBGE - PMMG - DPVAT
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Observação: Deve-se respeitar a
grafia das siglas consagradas em que apa-
reça letra minúscula entre maiúsculas:

CNPq - UnB - Sind-UTE.

Plural

O plural das siglas é indicado pelo
acréscimo de s, salvo quando a sigla
termina em s, caso em que o plural
será determinado pelo contexto:

ONGs — CDs - DVDs — UFIRs.

Uso por extenso

Em proposições legislativas, textos
legais e ofícios, grafa-se o nome da ins-
tituição acompanhado de sua sigla ape-
nas na primeira referência. No restan-
te do texto, usa-se apenas a sigla.

Art. ' — A Universidade do Esta-
do de Minas Gerais - Uemg — promo-
verá...

Parágrafo único - À Uemg caberá...

Nos demais textos, quando a sigla
for conhecida, é desnecessário desdo-
brá-la, inclusive na primeira referên-
cia:

Cemig — PMMG — Varig — UFMG —
ONU — OEA.

Uso de travessões

A sigla, quando antecedida do
nome que ela designa, será separada
por travessões, ou travessão, emprega-
dos da seguinte forma:

O Departamento de Aviação Civil -
DAC — procedeu à investigação do aci-
dente.

O Departamento de Aviação Civil
DAC —, depois de exaustiva investiga-
ção, revelou a causa do acidente.

Art. ... - O acompanhamento do
programa caberá às seguintes institui-
ções:

1 - Departamento de Aviação Ci-
vil - DAC —;

Art. ... - Cabe ao Departamento de
Aviação Civil DAC:

Unidades da Federação

A sigla de unidade da Federação,
em seguida ao nome do Município,
virá entre parênteses.

A excursão a Petrópolis (RJ) foi can-
celada.

Não se usa a sigla MG junto a no-
mes de cidades mineiras, quando
referidas em documentos de circu-
lação restrita ao Estado de Minas
Gerais.

A audiência pública foi realizada
em Lavras.

Aspas

Usam-se as aspas (principais casos)

• Nas transcrições.

• Nas citações, observando-se dois ca-
sos:

a) se a citação está isolada, ou seja,
não é termo de período, será delimi-
tada pelas aspas:

"De que serve ao homem possuir o
mundo inteiro se vem a perder a
alma?"
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b) se a citação é termo de período,
devem-se manter ambos os sinais de
pontuação - o que encerra a citação e
o que encerra o período:

Ao ser aparteado, o parlamentar insis-
tiu: "Mas a quem interessa a infla-
ção?".

No caso de ambos os sinais serem
pontos finais, suprime-se o da citação,
a não ser que esta seja um texto legal
objeto de modificação, inclusão ou
substituição por meio de proposição
(emenda, projeto de lei, etc.) ou de
errata:

Disse certa feita um famoso filósofo
holandês: "A paz mais desvantajosa é
melhor que a guerra mais justa".

Dê-se a seguinte redação ao § 10 do
art. 8°:

"Art. 8° -

§ 1° - O valor do abono-família é fi-
xado em R$35,00 (trinta e cinco reais)
por dependente, a partir de 1° de ou-
tubro de 1993.".

• Nas palavras e expressões estrangei-
ras.

• Nas gírias e nos neologismos de uso
recente:

Após várias tentativas, foi aprovada no
parlamento a criação da "narcotaxa".

• Nas publicações, obras literárias,

slogans, títulos de artigos, seções de
revistas e jornais:

"Dom Casmurro", o "Minas Gerais",
o "Diário do Legislativo".

• Na indicação de alínea:

alínea "c".

• Em referências metalingüísticas:

A expressão "pela ordem, Sr. Presiden-
te" é amplamente usada pelos Deputa-
dos.

• Nos nomes de seminários, fóruns,
ciclos de debates e similares e seus
respectivos temas:

No seminário "Águas de Minas", serão
debatidos, entre outros, os temas "Ero-
são" e "Clima e subsolo".

O debate público "As demandas de
um país que envelhece" discutirá os
temas "Terceira idade e lazer" e "Saú-
de e envelhecimento".

• Para indicar ironia no uso de uma
palavra ou expressão:

A sua "polidez" a todos impressiona.

• Para indicar citação dentro de cita-
ção. Neste caso, usam-se aspas sim-
ples dentro de aspas duplas:

"Nós não vamos admitir", advertiu a
Deputada, "gritos de 'abaixo a demo-
cracia' dentro do Plenário desta Casa".

Em certos casos as aspas podem ser substituídas pelo itálico. Entretanto, não
se usa itálico em documentos a serem publicados no "Diário do Legislativo".
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Hífen

Os prefixos constantes em cada coluna do quadro a seguir ligam-se com hí-
fen às palavras iniciadas com a letra que está no alto da coluna. Por exemplo, o
prefixo auto liga-se com hífen às palavras iniciadas com vogal, h, r e

Vogal
	

H
	

R
	

s
ab
ad

	

ante	 ante	 ante

	

anti	 anti	 anti
arqui

auto	 auto	 auto	 auto
circum	 circum
contra	 contra	 contra	 contra

entre
extra	 extra	 extra	 extra
infra	 infra	 infra	 infra

	

inter	 inter
intra	 intra	 intra	 intra
mal	 mal

ob
pan	 pan

proto	 roto
- pseudo	 pseudo	 pseudo	 pseudo

- semi	 semi	 semi	 semi
-	 -	 sob	 -
—	 sobre	 sobre	 sobre
-	 -	 sub	 -
-	 super	 super

supra	 supra	 supra	 supra
ultra	 ultra	 ultra	 ultra	 -

Exceções: extraordinário - sobressair - sobressaltar - sobressalente

Prefixos que admitem hífen diante de qualquer letra:

além	 _aquém	 bem	 ex	 nuper 1
pós	 _pré	 pró	 recém	 sem
sota	 soro	 vice	 vizo

Exceções: preaquecimento - precondição - predeterminar - preestabelecer
- preexistir - sotaventar - sotopor.
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Mas: Diretor Executivo, Diretor Ad-
junto, Diretor Comercial (substantivo
e adjetivo).

Casos que suscitam dúvidas
quanto ao uso do hífen:

Bem

(O

(.3

o

M

IJ

Lin

Z

Li

>

Z
o
(.3

Pode exercer a função tanto de pre-
fixo como de advérbio. Como prefixo,
exige hífen diante de qualquer letra.

Exceções: bendizer, benfazer, ben-
querença, benquerente, benquistar.

Será advérbio quando modificar
adjetivo:

O substitutivo teve redação bem dife-
rente da proposta do projeto original.

Quando vem junto a particípio,
deve-se atentar para a ênfase que se
queira dar à ação ou à característica
(qualidade):

Trata-se de um projeto bem-executa-
do. (qualidade)

O projeto foi bem executado pela em-
presa construtora. (ação)

No último exemplo, o agente da
passiva poderia estar latente (O proje-
to foi bem executado). Nem assim o
hífen seria usado: bem exerce, neste
caso, função adverbial. Portanto, o
emprego ou não do hífen, nesse caso,
dependerá sempre de decisão criteriosa
do redator ou do revisor.

Chefe

Com hífen quando forma substan-
tivo composto:

Engenheiro-Chefe - Redator-Chefe.

Diretor

Com hífen quando forma substan-
tivo composto:

Diretor-Presidente - Diretor-Secretá-
rio - Diretor-Tesoureiro.

Geral

Vem ligado por hífen a termo an-
tecedente com que forme um todo:

Procurador-Geral - Diretor-Geral -
Secretaria~ Geral - Procuradoria-Geral
- Diretoria-Geral - Governador-Ge-
ral.

Mas: assembléia geral - Biologia Ge-
ral - História Geral - Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral.

Mal

Pode funcionar como prefixo (di-
ante de palavras iniciadas por vogal ou

h) ou como advérbio. No caso de seu
emprego junto a particípio, vale o Co-

mentário feito a respeito de bem:

Essas crianças são mal-educadas. (adje-
tivo)

Essas crianças foram mal educadas pe-
los pais. (voz passiva)

Maxi e mini

Grafam-se com hífen quando liga-
dos a palavras iniciadas por h, r e

Mini-hospital - mini-hotel - maxi-
restaurante.

Mas: minissaia, maxissaia, minirretros-
pectiva e minissubmarino.

Não

É prefixo quando acompanha subs-
tantivo, caso em que exige o hífen:

não-ordenamento .- não-realização -
não-violência.
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Símbolo

ac

A

a

bar

cd

cm

C

dm

F

g

oC

ha

Hz

h

jd

J
K

Im

lx

w
4
Li

L.

w

w

Z
LLI
>
Z

Q
ti

Mas exerce a função de advérbio
quando modifica adjetivo ou particí-
pio:

ordens não cumpridas - perguntas
não respondidas - atitudes não vio-
lentas.

Convém evitar o uso abusivo do

não modificador de adjetivo, principal-

mente quando a língua oferece alter-
nativas. Portanto, deve-se usar conjun-
tura desfavorável (em vez de conjuntu-
ra não favorável), secretária ineficiente
(em lugar de secretária não eficiente),
região inexplorada (em vez de região
roio explorada).

Abreviaturas e símbolos

A abreviatura é a forma reduzida de se representar uma palavra ou expressão
e termina com ponto final. Os símbolos de unidades de medida são grafados
sem ponto e têm uma única forma para o singular e o plural.

Unidades de medida

Para determinar valores de:

área

corrente elétrica

área

volume

intensidade luminosa

comprimento

carga elétrica

comprimento

capacitáncia

massa (peso)

temperatura Celsius

temperatura Fahrenheit

área

freqüência

tempo

comprimento

trabalho, energia, quantidade de calor

temperatura termodinâmica

volume

fluxo luminoso

iluminamento

Unidade

acre

ampère

are

barril ou barris de

candela

centímetro

coulomb

decímetro

farad

grama

grau centígrado

grau Fahrenheit

hectare

hertz

hora

jarda

joule

kelvin

litro

lúmen

lux
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metro	 comprimento

metro quadrado	 área

metro cúbico	 volume

metros cúbicos por segundo vazão

metros por segundo	 velocidade

milha marítima	 comprimento

milha terrestre	 comprimento

miligrama	 massa (peso)

milímetro	 comprimento

minuto	 tempo

mol	 quantidade de matéria

newton	 força

nós	 velocidade

palmo	 comprimento

pascal	 pressão

pé	 comprimento

quilograma	 massa (peso)

quilômetro quadrado	 área

radiano	 ângulo plano

rotações por minuto	 velocidade angular

segundo	 tempo

siemens	 condutância

tonelada	 massa (peso)

- volt	 tensão elétrica

watt	 potência, fluxo de energia

Pontos cardeais

S.	 sul

N.	 norte

L.	 leste

o.	 oeste

s.o.	 sudoeste

N.E.	 nordeste

S.E.	 sudeste

N.	 noroeste

M

M3

m3 / s

m/s

mima

mire

mg

MM

mm

mol

N

kt

pm

Pa

ft

kg

km2

rad

rpm

5

S

v

w
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Palavras e expressões

A/C	 aos cuidados de

art./arts.	 artigo/artigos (usam-se abreviadas quando
acompanhadas de algarismo)

cia.	 companhia

ex.	 exemplo

fax (singular e plural) 	 fac-símile ou fac-símiles

fl./fls.	 folha/folhas

ltda.	 limitada

matr.	 matrícula

n.	 número/números

ti°, no s	 número/números

obs.	 observação

p. ex.	 por exemplo

p. - pág./pp. - págs.	 página/páginas

S. A.	 Sociedade Anônima

S. M. J .	Salvo Melhor Juízo

S. M. j.	 salvo melhor juízo (no meio do texto)

séc.	 século

te!.	 telefone

O ponto abreviativo funciona como ponto final quando a abreviatura
coincide com o final do período:

É procedente a reivindicação de V. Exa.

Formas de tratamento

Os quadros a seguir apresentam as formas de tratamento utilizadas nos textos
de correspondência oficia! da Assembléia Legislativa.

Q
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E-
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L&J

Id
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M
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o
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Hierarquia militar

As abreviaturas constantes no quadro a seguir foram adaptadas e
convencionadas com base no uso das próprias Forças Armadas.

1-
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Gen. Ex.

Gen. Div.

Gen. Bda.

Lei.
• a o

Ten. Cri.
50	 _____

°	 Maj.

o

Cap.

o

l Ten.
.5 o

E 2Ten.
0.0

Asp.

Na patente dos oficiais (exceto os
Oficiais-Generais), poderá ser acresci-
da a indicação do quadro e/ou da es-
pecialidade do militar (Aviador, Inten-
dente, Infantaria, Engenharia): Coro-
nel-Aviador, Capitão-Aviador, Coro-
nel de Infantaria, Coronel de Enge-

nharia (Cel. Av., Cap. Av., Cel. Inf.,
Cel. Eng.). Na Aeronáutica, as paten-
tes de oficial-general serão acrescidas
do vocábulo "Ar" quando se tratar de
integrantes do Quadro de Oficiais Avi-
adores: Brigadeiro-do-Ar, Tenente-Bri-
gadeiro-do-Ar (Brig. Ar, Ten. Brig. Ar).

Exército	 Marinha	 Aeronáutica

Posto ou	 Abrevia- Posto ou	 Abrevia- Posto ou
graduação	 tura	 graduação	 tura	 graduação

Marechal'	 Alte.	 Almirante*	 Mar. Ar Marechal_do_Ar*

General-de-Exército Alte. Esq. Almirante-de-Esquadra	 Ten. Brig. Tenente-Brigadeirss

General-de-Divisão V. Alte. Vice-Almirante 	 Maj. Brig. Maior-Brigadeiro

General-de-Brigada C. Alie. Contra-Almirante 	 Brig.	 Brigadeiro

Coronel	 CMG	 Capitão-de-Mar-e-Guerra Cel.	 Coronel

Tenente-Coronel	 CF	 Capitão-de-Fragata	 Ten. Cel. Tenente-Coronel

Major	 c 	 Capitão-de-Corveta	 Maj.	 Major

Capitão	 CT	 Capitão-Tenente	 Cap.	 ICapitão

Primeiro-Tenente	 l Ten. Primeiro-Tenente	 1' Ten.	 Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente	 2 Ten. Segundo-Tenente	 2 Ten.	 Segundo-Tenente

Aspirante-a-Oficial GM	 Guarda-Marinha	 Asp.	 Aspirante

ST ou Subten. Subtenente 	 SO	 Suboficial	 SO	 Suboficial

l Sgt.	 Primeiro-Sargento 	 l Sgt.	 Primeiro-Sargento 	 l Sgt.	 Primeiro-Sargento

2 Sgt.	 Segundo-Sargento	 2 Sgt.	 Segundo-Sargento	 2 Sgt.	 Segundo-Sargento

Y Sgt.	 Terceiro-Sargento	 3 Sgt.	 Terceiro-Sargento 	 3 Sgt.	 Terceiro-Sargento

Cb.	 Cabo	 Cb.	 Cabo	 Cb.	 Cabo

Sd.	 Soldado	 MN	 Marinheiro	 Sd	 Ss1dads

* Estes postos só existem em períodos de guerra.
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Títulos e outras formas de tratamento

Bel./Bela.

C omte.

D.

Dr./Drs.

Dra./Dras.

Eng. / Eng

Mons.

Prof./Profa.
Sr./Srs.

Sra./Sras. (As abreviaturas Sr., Srs., Sr
e Sras. são usadas quando antecedem o
nome ou o cargo exercido: Sr. Luís de
Sousa, Sr. Presidente, Srs. Deputados.)

13t e lia te / 13 a cita tela

Comandante

Dom ou Dona(s)

Doutor/Doutores

Doutora/Doutoras
Ja.ngenllelro(s) / t.nger

Monsenhor

Professor/Professora

Senhor/Senhores

Senhora/Senhoras

Usar sempre por extenso

Arcebispo	 Irmão (congregação)
Pastor

Cardeal
	

Praça
CôneiY0	 Prefeito/Prefeita

Presidente
Desembarador/D
	

Reitor/Reitora
Frei
	

Rua
Freira	 Senador/Senadora
Irmã (congregação)
	

Vereador/Vereadora
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Decisão da Presidência de 5/11/2003 determinou o uso das formas de
tratamento específicas do gênero feminino nas referências às Deputadas nos
documentos, nas convocações e nos avisos elaborados na Assembléia.
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Notas sobre o uso de certos termos e expressões

Acerca de — acerca de - há cerca de

• A respeito de, com relação a:

A CPI nada apurou acerca de tais acu-
sações.

• A uma distância aproximada:

Moro a cerca de dois quarteirões daqui.

• Faz aproximadamente:

A lei foi aprovada há cerca de dois
anos.

Adequar :

• Ajustar, adaptar. Não é usado nas
três pessoas do singular nem na ter-
ceira pessoa do plural do presente do
indicativo e formas derivadas:

Ele sempre adapta a linguagem à oca-
sião.

E não: Ele sempre adequa a lingua-
gem à ocasião.

fim de

• Que tem afinidade, relação, vínculo
de parentesco por afinidade:

Só examinaremos hoje as matérias
afins. São primos afins.

• Com vistas a, para:

O relator se levantou afim de ler o
parecer.

À medida ue — nam que

• À proporção que:

Os barracos caíam à medida que a chu-
va ficava mais intensa.
• Tendo em vista que, uma vez que:

A questão foi colocada em votação, na

medida em que não houve consenso.

São incorretas as expressões à me-

dida em que e na medida que.

A meu ver

A meu ver (ou em meu ler), sua argu-
mentação procede.

Não são corretas as formas ao miu
ver e ao mcii modo ele iii.

Algum

• Usado antes do substantivo, tem
acepção afirmativa:

Ele precisa de algum dinheiro.

• Usado depois do substantivo, tem
acepção negativa e eu1vale a Ice-

n h um:

Ele não tem dinheiro agum.

Anexo - em anexo

• Apenso, junto:

O documento segue anexo (ou em ane-

xo). Envio-lhe as fotos anexas (ou em

anexo).

Ao invés de - em vez de

• Ao contrário de:

Ao invés de condenarem o infrator,
premiaram-no.

• Em lugar de:

Em ve de comparecer, enviou repre-
sentante.

Ao encontro de - de encontro a

• Em favor de, na direção de:

A medida vai ao encontro dos anseios
do povo.
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• Contra, na direção contrária:

Sua decisão foi de encontro aos nossos
interesses.

Ao nível de - em nível de

• A mesma altura:

Estamos ao nível do mar.

• Na instância, no plano:

A questão será resolvida em nível de
diretoria.

A parr1i

• Ciente de:

O Presidente está a par dos aconteci-
mentos.

• Em equivalência de valor:
Fez a troca de US$1.000,00 ao par.

A ponto _dej

Não é correta a expressão "ao
ponto de":

O time esteve aponto (e não ao pon-
to) de ser campeão.

L Cessão —seção - sesJ

• Ato de ceder:
A cessão do jogador ao clube adversá-
rio não custou nada.

• Segmento, divisão, repartição:

Ele trabalha na seção de pessoal.

Registra-se também a grafia "secção".

• Período de uma reunião ou espetá-
culo:

Nesta sessão legislativa ordinária, os
Deputados e as Deputadas apreciaram
mais de mil projetos de lei.

Confraternizar

Não é pronominal:

No Natal ela pretende con1rate,'J1ler

(e não se conJ»aterniai) com todos.

Constante de - constante em -

• Formado por:

Lei constante de cinco artigos.

• Contido em:

Artigos constantes na lei.

LPesapeido - despercebidoj

• Desprovido, desguarnecido:

Ele viajou desapercebido de recursos e
documentos.

• Sem ser notado, não percebido:

O pedido de aparte do Líder da Opo-
sição passou despercebido.

Descriminar -discrimIJ

• Deixar de considerar crime:

Alguns parlamentares lutam para
descriminar o uso de drogas.

Distinguir, tratar de forma dife-
rente:

É importante discriminar os verdadei-
ros e os falsos amigos.
É inaceitável que alguns ainda discri-
minem os idosos.

LIJ
Este verbo ainda não está dicio-

nariz ad o:

Este dispositivo enumera (e não elenca)
as prerrogativas da Assembléia.
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Emenda - ementa

• Proposição acessória:

Foram apresentadas emendas ao pro-
jeto.

• Súmula de decisão judicial ou do ob-
jeto de uma lei:

A ementa da lei é a seguinte: "Dispõe
sobre o

Em face deLi
• Diante de, ante:

Em face do exposto, solicito o apoio
dos nobres pares à aprovação desse
projeto.

Devem ser evitadas as expressões
"face a", "frente a".

Em a de

• Prestes a, a caminho de:

A represa está em via de romper.

Em que pese a

• Apesar de, não obstante:

Em que pese à resistência de alguns, o
projeto foi aprovado.

[Enquanto

• No tempo em que:

Enquanto o irmão estudava, ele joga-
va futebol.
• Ao passo que:

Pedro continua enriquecendo, enquan-

to o irmão está cada dia mais pobre.
É incorreta a expressão "enquanto

que".

L_Grosso modo

A expressão, que é latina, não tem
preposição:

A reforma exigirá, grosso modo (e não
agrosso modo), R$1.000,00.

Haja vista

• Leve-se em conta, considere-se:

O servidor tem qualidades, haja vis-

ta o interesse e o esforço demonstra-
dos.

Independente - independentemente

• Independente é adjetivo

Ele foi elogiado por sua atuação inde-

pendente.

• Independentemente é advérbio:

O parlamentar, independentemente da
opinião dos eleitores, votou contra o
projeto.

CInfligir - infringir

• Aplicar, causar:

Infligiu uma derrota vergonhosa ao
adversário.

• Transgredir:

Infringiu o Regimento Interno várias
vezes.

[iemp es tivo

Fora do tempo próprio, inoportuno:

Perdeu a causa porque a apresenta-
ção do recurso foi intempestiva.
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Não tenho nenhum dinheiro.

Forma enfática do pronome ne-
nhum:

Justificação j

• Ação de justificar-se, razão, causa:

No processo legislativo, justficação é
o texto que contém as razões que fun-
damentam uma proposição.

Justificati9

• Causa, prova ou documento que
comprova a realidade de um fato.

Mais bem - mais mal_9

Usam-se estas expressões antes de
particípio:

O último processo foi mais bem con-
duzido, apesar de ter sido mal prepa-
rado.

Não é correto o uso de "melhor"
e "pior" antes de particípio.

9 Mandado - mandato 9

• Ordem ou determinação impera-
tiva:

O Juiz expediu o mandado de prisão.

• Autorização dada a outrem, delega-
ção, poderes políticos outorgados
pelo povo a um cidadão:

No exercício de seu mandato, JK cons-
truiu Brasília.

lesa da Assembléia

Não se deve usar "Mesa Diretora
da Assembléia" ou "Mesa Diretora".

L_Nenhum - nem um_9

• Pronome indefinido:

A sala tem 3() alunos, e nem um foi
aprovado.

Nesse sentido - no sentido de

Não se usam essas expressões
com sentido de conseqüência (em ve
de "assim", "dessa forma") nem de fi-
nalidade (em vez de "para", "com o
objetivo de"):

Dessa forma (assim), sua reeleição não
foi surpresa para ninguém.

E não: Nesse sentido, sua reeleição não
foi surpresa para ninguém.

O Deputado trabalhou muito, com o
objetivo de garantir sua reeleição.

E não: O Deputado trabalhou mui-
to, no sentido de garantir sua ree-
leição.

9 O 

• O referido, o mencionado:

O dito projeto foi retirado da pauta.

No caso, o artigo definido não
pode ser omitido.

FOnde - aonde

• Com verbos que indicam situação
(preposição "em"):

Onde ele está? Esta é casa onde moro.

• Com verbos que indicam movimen-
to (preposição "a"):

Aonde ele foi?

aporj

Apresentar como objeção ou im-
pugnação:

(n
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O Governador opôs veto total ao pro-
jeto.

• Justapor, acrescentar:
Vamos apor um parágrafo a este artigo.

• Oportuno, procedente:

Sua observação é pertinente.

Não existe o verbo "pertinir"

Por via de

• Por intermédio de:

A solução do problema virá por via

do Legislativo (e não via Legislativo).

Qualquer 19
Não se usa como equivalente a "ne-

nhum".

Ele não fez nenhum (e não qualquer)
comentário sobre o assunto.

Remiçãoremissão

• Ato ou efeito de remir:

Cristo veio ao mundo para a remição
(ou remissão) de nossos pecados.

• Ato ou efeito de remeter:

O parlamentar fez remissão ao artigo
anterior.

A renda do baile reverterá (e não será
revertida) para a creche.

O projeto faz reverter (e não reverte)
ao patrimônio do Estado o imóvel que
menciona.

Sanção - Sansão

• Aprovação de um projeto de lei pelo
Chefe do Poder Executivo:

A proposição de lei obteve a sanção do
Governador do Estado.

• Punição, pena:

O Código Penal prevê sanções para
os delitos cometidos pelos infratores.

• Sansão é nome de personagem bí-
blico.

Se não - senão

• Em frases que exprimem alternati-
va ou incerteza:

Comprarei dois ventiladores, se uno três.

Do contrário:

Fique calado, senão será repreendido.

Se houver pausa enfática, escrever
"se não", com vírgula:

Lute; se não, está perdido.

A não ser:

Ele nada fazia senão chorar.

Sobrescritar - subscritar
Repercutir

Não se usa no sentido de "comen-
tar":

O repórter comentou (e não repercutiu)
a notícia.

Não deve ser usado como transiti-
vo direto:

• Sobrescrever, pôr sobrescrito em,
endereçar:

Sobrescritou os envelopes com muito
zelo.

• Subscrever, pôr a assinatura embai-
xo de:

Nem todos sisbscritaram o docu-
mento.

-	
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Tampouco -tão pouco	 ção para a conjugação no pretérito
perfeito:

• Também não:

O Presidente não conseguiu cumprir
as promessas de campanha, e o Gover-
nador, tampouco.

Confrontar com "tão pouco", em
frases como:

Ele come tão pouco!

Viger J

• Estar em vigência, vigorar

Não tem a primeira pessoa do
singular do presente do indicativo
nem o presente do subjuntivo. Aten-

A lei vzgeu ano passado, mas não vige
mais.

Vultoso	 osoD

• Que faz vulto, volumoso, importan-
te, muito grande:

Comprou o apartamento por vultosa
soma.

• Diz-se do aspecto da face congestio-
nada:

Teve um acidente vascular cerebral e
ficou com a face vultuosa.

Algumas palavras e expressões, embora dicionarizadas, desgastaram-se
pelo uso indiscriminado, especialmente por parte da mídia. Para enriquecer
o texto e conferir-lhe mais precisão, convém empregá-las com parcimônia
ou substituí-Ias por sinônimos e equivalentes.

• Agregar valor
Usar, de preferência, no Contexto econô-
mico.
Para os demais casos, empregar: valori-
ar, melhorar, aprimorar.

• Alavancar
Opções: impulsionar, estimular, incenti-
var, incrementar.

• Apostar
Opções: acreditar, ter expectativa de, con-
fiar.

• Arquitetura, engenharia, reengenharia
Quando usadas no sentido de oigania-
çào ou reestruturação, podem ser substi-
tuídas por estes termos ou por arranjo,
construção.

• Colocar, fazer uma colocação

Quando empregado na acepção de diier,
expor ou explicitar determinado ponto de
vista, "colocar" pode ser substituído por
observar, apresentar, faier uma observa-
ção.

• Contemplar
No sentido de incluir, abranger, pode ser
substituído por estes termos.

• Disponibilizar
Opções: pôr à disposição, tornar acessível,
permitir o acesso a, pôr ao alcance de, di-
vulgar, oferecer.

• Emblemático
Opções: simbólico, representativo, exem-
plar, característico.

• Formatar, formatação
Só utilizar no contexto da informática ou
como termo técnico (em gráfica, por
exemplo).

• Gratificante
Opções: que salisfa7, compensador.

• Interface
Termo técnico usado especialmente em
informática.
Opções: ponto de convergência, espaço co-
mum, fronteira.

• Maximizar
Opções: aumentar, ampliar, expandir.

• Otimizar
Opções: tirar mais proveito de, apeefeiçoar.

• Pontual
Opções: exato, preciso, especifico, determi-
nado.
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Grafia de nomes próprios

Os nomes próprios são escritos de acordo com o registro em cartório.

Recomendações

NÃO USAR

• Deputada Ana Luísa, 1°-Secretário.

• expectativa é de que todos façam boa
prova.

• matéria não apresenta óbice.

• matéria vem a esta Comissão para
emitir parecer.

A presente proposição, o presente
requerimento (em documento parlamen-
tar, referindo-se à proposição em exame).

Aprovadas as Subemendas n°' 1 às
Emendas n°' 1 a 5.

Homenagear o 7 de setembro.

Comunicação que comunica.

CE

CF

Deliberação n° 810/2001, da Mesa.

Ele não fez qualquer comentário sobre o
assunto.

Emendas de n°' 1 a 10.

Interrupção e transformação da reunião
em especial.

Lei n.° 14.385/2002.

Lei n.° 14.385, de 24/10/2002 (em texto
de lei e ofício).

Lei n° 14.835/2002 (nos demais casos).

Projeto de Lei n° 1.230/01.

Projeto de Lei n° 1.313.

USAR

• Deputada Ana Luísa, 1°-Secretária.

• expectativa é que todos façam boa
prova.

• matéria não encontra óbice.

• matéria vem a esta Comissão para

receber (ser objeto de) parecer.

A proposição em estudo, em pauta.

Aprovadas as subemendas que receberam o

n° 1 às Emendas n°' 1 a 5.

Comemorar o 7 de Setembro.

Comunicação dando ciência.

Constituição Estadual

Constituição Federal

Deliberação da Mesa n° 810, de 2001.

Ele não fez nenhum comentário sobre o
assunto.

Emendas n°' 1 a 10.

Interrupção da reunido e sua transforma-
ção em especial.

Lei no 14.385, de 2002.

Lei n° 14.385, de 24 de outubro de 2002
(em texto de lei e oficio).

Lei n° 14.385, de 24/10/2002 (nos demais
casos).

Projeto de Lei n° 1.230/2001.

Projeto de Lei n° 1.315/93.
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Indicação de supressão de texto

• Para indicar a supressão de palavra
ou texto, devem-se usar reticências

dentro de parênteses:

Art. 1° - O parágrafo único do art.
1° da Lei n° 12.611, de 16 de setembro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1° - ()

Parágrafo único - O imóvel de que
trata este artigo destina-se a atividades
culturais.".

Para indicar a supressão de texto en-
tre dispositivos em seqüência, deve-

se adotar o seguinte procedimento:

Vejamos o que dizem os arts. 13 e 15
da Constituição do Estado:

"Art. 13 - A atividade de administra-
ção pública dos Poderes do Estado e a de
entidade descentralizada se sujeitarão aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência e
razoabilidade.

(...)
Art. 15 - Lei estadual disciplinará o

procedimento de licitação, obrigatória
para a contratação de obra, serviço, com-
pra, alienação, concessão e permissão, em
todas as modalidades, para a administra-
ção pública direta, autárquica e fundacio-
na!, bem como para as empresas públi-
cas e sociedades de economia mista.".
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Projeto de Lei

Modelo n° 1 (estrutura e padronização): instituição de programa público

Modelo no 2: instituição de política pública
Modelo n° 3: disciplinamento de questão administrativa
Modelo n° 4: alteração de lei
Modelo n° 5: autorização de doação de imóvel
Modelo no 6: autorização de reversão de imóvel
Modelo n° 7: declaração de utilidade pública
Modelo n° 8: declaração de utilidade pública
Modelo n° 9: denominação de próprio público

Projeto de Lei Complementar
P Modelo n° 10: criação de órgão público (Ouvidoria do Povo)

Projeto de Resolução

P Modelo n° 11: sustação de efeitos de decreto

Modelo n° 12: disciplinamento de concurso público

Modelo n° 13: alteração de resolução

Proposta de Emenda à Constituição

Modelo n° 14 (estrutura e padronização): acréscimo de dispositivo à
Constituição

Modelo ti° 15: acréscimo e alteração de dispositivos da Constituição

Emenda

Modelo n° 16 (estrutura e padronização): acréscimo de dispositivo

Modelo n° 17: supressão de dispositivo

Modelo n° 18: alteração de redação de dispositivo

Modelo n° 19: alteração de redação de dispositivo

Modelo n° 20: acréscimo e alteração de dispositivos

Requerimento

Modelo n° 21 (estrutura e padronização): envio de correspondência a
Secretário de Estado
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Modelo n 22: consignação de voto de congratulações

Modelo n° 23: pedido de informações a Secretário de Cstado

Modelo n° 24: envio de ofício a Secretário de Estado

Parecer

Modelo n° 25: da Comissão de Justiça, em 1° turno, com emenda

Modelo n° 26: da Comissão de Justiça, em 1" turno, pela
inconstitucionalidade

Modelo n° 27: da Comissão de Saúde, em 10 turno

Modelo n° 28: da Comissão de Fiscalização Financeira, em 1 turno

Modelo n° 29: da Comissão de Administração Pública, em 2° turno, com
emendas ao vencido

Modelo n° 30: de Comissão Especial, em l'turno, com substitutivo

Modelo n° 31: da Comissão de Participação Popular

Modelo n° 32: da Comissão de Participação Popular

Modelo n° 33: Parecer sobre emenda

Modelo n° 34: Parecer de Plenário

Modelo n° 35: Nova redação

Modelo n° 36: Novo relator

Parecer de Redação Final

Modelo n° 37: da Comissão de Redação

Modelo n° 38: da Comissão de Redação

Modelo n° 39: da Comissão de Redação

Modelo n' 40: da Comissão de Redação

Relatório Final de CPI

P Modelo n° 41 (estrutura e padronização): CPI do Fundef

Recurso

\Iodelo n° 42 (estrutura e padronização): recurso de decisão da Presidência

Ata

Modelo n° 43: ata minuciosa de reunião ordinária de Plenário

Modelo n° 44: ata sucinta de reunião ordinária de Plenário

Modelo n° 45: ata de reunião ordinária de Comissão

Modelo n° 46: ata de reunião de Bancadas (para formação de Bloco)

Modelo n° 47: ata de reunião de Bancada (para escolha de Líder)
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Comunicação

Modelo o 48: aprovaçao de proposições

Modelo n° 49: indicação de membro para Coiniss5o lispecial

Modelo o 50: escolha de 1 'íder

Decisão da Presidência

Modelo no 51: anexação de projeto

Modelo n° 52: renovação de votaç5o

Modelo no 53: decisão de questão de ordem

Decisão Normativa da Presidência

Modelo no 54: aplicação de dispositivo regimental

Questão de Ordem

Modelo n° 55: votação de matéria em faixa constitucional

Acordo de Líderes

Modelo n° 56: recebimento de emenda

Ordem do Dia

Modelo n° 57: reunião ordinária de Plenário

Modelo n' 58: reunião ordinária de Comissão

Edital de Convocação

Modelo n° 59: reunião extraordinária de Plenário
- Modelo n° 60: reunião solene de Plenário

Modelo n° 61: reunião especial de Plenário
Modelo n° 62: reunião extraordinária de Comissão

Oficio

Modelo n° 63: estrutura

Modelo n° 64: envio de cópia de requerimento

Modelo n° 65: convite para participar de teleconferência

Modelo n° 66: convite para participar de fórum técnico

Modelo n° 67: congratulações com órgão da imprensa

Modelo n° 68: pedido a Câmara Municipal
Modelo n° 69: convite para participar de audiência pública

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



Deliberação da Mesa

Modelo n° 70

Ato da Mesa

Modelo n° 71

Decisão da Mesa

Modelo n° 72

Portaria

Modelo n° 73

Informação

Modelo n° 74: constitucionalidade de contribuição compulsória,

Modelo n° 75: designação para exercício de função pública, com sugestão
de requerimento

Nota Técnica

Modelo n° 76: inscrição de nome de Deputado em texto de lei

Pronunciamento

Modelo n° 77: estrutura

Modelo n° 78: 1 Encontro Técnico-Administrativo das
Assembléias Legislativas

Modelo n° 79: Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul

Modelo n° 80: encerramento de sessão legislativa.

Nota: Os textos aqui apresentados como modelos correspondem a
textos de documentos parlamentares da Assembléia Legislativa
adaptados às exigências deste manual.
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IODELO N°

Texto

Fecho

Justificação

PR( )J 1I1) Dl	 II N° /

Institui o Programa Mineiro de Incentivo ao
Cultivo da Mamona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica instituído o Programa Mineiro de Incentivo ao Culti-
vo da Mamona.

Art. 2° - São objetivos do programa instituído por esta lei:
- estimular a plantação e o desenvolvimento de tecnologia aplicável

ao cultivo da mamona;
II - contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade

do setor.
Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerên-

cia do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo da Mamona:
1 - registrar as áreas de produção;
II - incentivar a produção, a industrialização e a exportação da

mamona, bem como o desenvolvimento técnico e econômico dos setores
envolvidos nessas atividades;

III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à melhoria da
qualidade da mamona e ao aperfeiçoamento dos métodos de produção;

IV - estabelecer, por meio das instituições financeiras do Estado de
Minas Gerais que atuam no setor, linhas de créditos especiais, destinadas
ao investimento, ao custeio e à modernização do cultivo da mamona.

Parágrafo único - As ações governamentais relativas à implantação do
programa de que trata esta lei contarão com a participação de represen-
tantes dos produtores de mamona.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de no-
venta dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: O projeto em exame visa implantar um programa de
fomento à cultura mamoneira, com vistas à instalação de um mercado pólo
no Estado de Minas Gerais e no Brasil, com a exportação do excedente.

E notório o crescimento acentuado da demanda por óleos oriundos
da mamona. O óleo ecológico está presente em mais de quinhentos
produtos consumidos diariamente, desde produtos de beleza e vestuário
até fluido de freio de automóveis e o fluido anticongelante presente no
tanque de combustível do avião.

Em razão das vantagens relacionadas com o cultivo e a exploração da
mamona, propomos a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao
Cultivo da Mamona, certo de que teremos o esperado apoio desta Casa à
aprovação deste projeto.

1 pigrafe

Ementa

Fórmula de
Promulgação
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PROJETO DE LEI N'.../...

Institui a política estadual de desenvolvimento
sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - A política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia pro-

dutiva do algodão atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada pelo Po-

der Executivo cm articulação com os setores produtivo e agroindustrial do al-
godão.

Art. 2°	 São obj etivos da política de que trata esta lei:

1 - recuperar e expandir a cultura do algodão no Estado, com vistas a suprir

a demanda da indústria mineira e a gerar excedentes exportáveis;

II - estimular investimentos públicos e privados para o desenvolvimento sus-
tentado da atividade;

III - gerar oportunidades de emprego e aumento de renda nas regiões pro-
dutoras.

Art. 30 - A política estadual de desenvolvimento sustentado da cadeia pro-

dutiva do algodão observará as seguintes diretrizes:

1 - integração das ações públicas e privadas para o setor;

II - busca do aumento da produtividade e da melhoria da qualidade do al-
godão produzido no Estado;

III - criação de um programa de incentivo fiscal que leve em conta, princi-

palmente, a produtividade, a qualidade e os aspectos ambientais da cultura do
algodão;

IV - estímulo à adoção da cotonicultura pela agricultura familiar;
O	 v - incentivo à pesquisa, à melhoria tecnológica, à assistência técnica e à

(j]	 extensão rural, principalmente quanto às técnicas de manejo agrícola e de de-

O	 senvolvimento e utilização de sementes selecionadas, adequadas às diferentes
-	 regiões do Estado;
Id

VI - respeito à legislação ambiental, com a adoção de medidas de controle

da poluição e da contaminação do meio ambiente;

VII - apoio e incentivo à organização da produção e do produtor rural.
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Art. 40 — Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerência dos
programas criados para efetivação da política de que trata esta lei:

1 — promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia produtiva do
algodão;

II — destinar recursos para a melhoria tecnológica do algodão produzido no
1 stado;

III - prestar assistência técnica aos agricultores no que se refere à sua
organização e capacitação para a produção e aos aspectos gcrcnciais e de
comercialização;

IV — identificar áreas propícias ao cultivo do algodão;

V - criar mecanismos de incentivo da cotonicultura na agricultura familiar;

VI — estabelecer parâmetros de classificação e padronização das fibras de
algodão na esfera de competência do Estado;

VII - exercer a inspeção e a fiscalização fitossanitária, com ênfase na
erradicação do "bicudo-do-algodoeiro".

Art. 5° — São fontes de recursos para os programas criados para efetivação
da política de que trata esta lei:

- dotações consignadas no orçamento do Estado;

II — recursos provenientes de fundos estaduais, especialmente os do Fundo
Estadual de Desenvolvimento Rural - Funderur —, do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais — Fundese — e
do Fundo de Incentivo à Industrialização — Find —;

III — financiamentos externos e internos;

IV — recursos provenientes de outras fontes.

Art. 6° - No planejamento e na execução das ações de que trata esta lei,
será assegurada a participação de representantes dos setores produtivo e
agroindustrial do algodão.

Art. 70 — O setor industrial fará jus à desoneração tributária relativa ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações - ICMS -' de que trata a Lei n° 14.366, de 19 de julho de 2002,
a partir do vencimento do prazo fixado nessa lei, desde que cumpridas as
seguintes condições:

1 - participação, por meio de sua representação estadual, na implementação 	 o
dos programas de incentivo e desenvolvimento da cultura do algodão criados
em decorrência do disposto nesta lei; 	 (O

II - destinação de percentual do valor desonerado do ICMS para incentivar
o cultivo, a pesquisa e a comercialização do algodão produzido no Estado, bem	 w
como a organização dos produtores e a divulgação da cotonicultura mineira no 	 3
País ou no exterior, garantindo-se ao produtor a remuneração de até 9% (nove 	 O
por cento) sobre o preço de mercado, nos termos do regulamento desta lei;
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III - priorização das regiões mineiras que tradicionalmente mantêm ou man-
tiveram a cultura do algodão;

IV - industrialização do algodão no Estado;

V - compromisso de aquisição prioritária do algodão produzido no Estado,
portador de certificado de origem e qualidade emitido por entidade credenciada
pelo Poder Executivo, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: O cultivo do algodão cm Minas Gerais, nos últimos anos,
encontra-se em processo de declínio acentuado. Tal fato pode ser constatado
pela drástica redução da área plantada no Estado, a qual se situa, hoje, em torno
de 25% da existente na década de 1980. Além de enormes prejuízos para a
economia estadual, a decadência da cotonicultura mineira traz graves
implicações sociais, uma vez que a atividade é grande empregadora de mão-de-
obra tanto na produção primária como nas demais fases da cadeia agroindustrial.

Tal situação não se justifica, pois o Estado de Minas Gerais possui todas as

o	 condições físicas, geográficas, climáticas e agrícolas favoráveis à produção de
1-	 algodão, em condições competitivas com qualquer região do Brasil. Além disso,
Z	 é reconhecida a competência do parque industrial têxtil mineiro, um dos
Ld	 maiores, mais tradicionais e eficientes do País.

É evidente, portanto, a necessidade da adoção, pelo poder público, de uma
política específica para o desenvolvimento da cotonicultura mineira, de modo
a possibilitar a retomada da atividade por intermédio de ações que promovam
a integração das instituições públicas e privadas que atuam no agronegócio do
algodão.

O projeto que ora apresentamos é fruto de inúmeras discussões com os
diversos segmentos que integram a cadeia agroindustrial do algodão -

(ii	 agricultores, usinas de beneficiamento, indústrias têxteis e órgãos públicos
ligados ao setor. Pretende-se, dessa forma, dotar o Estado de um instru-

w mento legal que possibilite a implementação de política pública voltada para
o incentivo de uma atividade com enorme potencial de geração de emprego
e renda, o que se revela de extrema relevância para o desenvolvimento
socioeconômico de Minas Gerais.
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3

PROJETO DE LEI N° .../...

Determina o reconhecimento das aulas ministra-

das em curso pré-vestibular popular, comunitário

ou similar como atividade de estágio, nos termos

que menciona, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - As aulas ministradas em curso pré-vestibular popular, comunitário

ou similar por estudante de instituição de ensino superior vinculada ao sistema

estadual de ensino serão reconhecidas como atividade de estágio, respeitadas as

diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação e os limites fixados pelas

instituições de ensino.

Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se curso pré-vestibular

popular, comunitário ou similar aquele destinado a pessoas de baixa renda ou

integrantes de populações historicamente discriminadas.

Art. 3° - São condições para o reconhecimento do estágio, além das previstas

nas normas aplicáveis e das definidas pela instituição de ensino:

1 - que o curso pré-vestibular em que seja exercida a atividade de estágio

comprove regularidade de funcionamento e mantenha no currículo aulas de

cultura e cidadania;

II - que haja afinidade entre a disciplina lecionada e o curso em que o

estagiário está matriculado;

III - que a atividade de estágio seja supervisionada e avaliada, sistemática e

permanentemente, por docente da unidade de ensino superior em que o

estagiário esteja matriculado e pela coordenação do curso.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

w
Deputado ...	 o

J

o
Justificação: O projeto de lei em pauta tem por finalidade estimular os es-

tudantes universitários a ajudarem aqueles que não têm a oportunidade de fre-
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quentar os chamados "cursinhos pré-vestibulares" de melhor qualidade peda-

gógica. Ao ministrarem aulas preparatórias para o processo seletivo das univer-

sidades, os universitários exercitam, também, os conhecimentos adquiridos no

ensino superior.

PROJETO DE LEI N'.../...

Altera o art. 50 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro
de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desen-
volvimento Socioeconômico do Estado de Minas

Gerais - Fundese - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 5° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de
1994, com a redação dada pela Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, o

seguinte § 3°, passando o inciso II do "caput" do artigo a vigorar com a seguin-
te redação:

"Art. 5° -

II - nos financiamentos para invcstmento fixo, o valor da operação não po-
derá ultrapassar SO% (oitenta por cento) do investimento fixo previsto no pro-
jeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante, ressalvado o disposto no
§ 3° deste artigo;

(...)

§ 3° - No caso de financiamento para investimento fixo realizado em Mu-
nicípio situado na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - ou com Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH - inferior a 0,700 (zero vírgula setecentos), o valor da opera-
ção poderá atingir 90% (noventa por cento) do investimento fixo previsto no
projeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante.".

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

Sala das Reuniões, ... de ... de
a

Deputado

a
a
	

Justificação: O objetivo precípuo do Fundese é o fomento e o desenvolvi-
mento socioeconômico do Estado de Minas Gerais, por meio do suporte a em-
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presas de pequeno e médio porte e de cooperativas localizadas nas regloes do

Jequitinhonha, Mucuri e Norte do Estado.

Muitos são os obstáculos ao investimento empresarial nessas rcgioes, e cada

vez mais se agrava a situação de miséria da comunidade, sobretudo pela escas-

sez de oportunidades de emprego.

Estabelecer condições mais vantajosas para essas áreas é assegurar o desen-
volvimento econômico e social de sua população, permitindo-lhe uma nova atu-
ação no quadro socioeconômico e contribuindo, indubitavelmente, para o en-
grandecimento do Estado de Minas Gerais.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de to(-1()', os 1 srlaincntarcs desta

(;asa legislativa à aprovaçào de projeto cru c'saine.

PROJETO DE LEI N'.../...

Autoriza o Poder Executivo a doai ao Município

de Poço Fundo o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Poço
Fundo o imóvel e as respectivas benfeitorias, com área de 12.480m' (doze mil
quatrocentos e oitenta metros quadrados), situado na localidade do Barreiro,
naquele Município, registrado sob o n° 4.988, a fls. 32 do Livro 3-C, no Cartó-
rio de Registro de Imóveis da Comarca de Gimirim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo destina-se

ao funcionamento de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
nau lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. l.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	 -
w

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .
(1)

Deputado ...

Li
Justificação: Conforme contrato firmado entre o Estado e o Município de	 3

Poço Fundo, a escola estadual do Barreiro foi municipalizada. Entretanto, o 	 Q
imóvel continua pertencendo ao Estado.
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Por razões de ordem legal, o Município de lMço Fundo encontra-se impedi-
do de proceder à reforma e à ampliação do imóvel, para atender à crescente
demanda, buscar a melhoria na qualidade do ensino e o apoio à formação do
educando.

Nessas condições, é justo o pleito do Município pela doação do imóvel,

para que possa desempenhar satisfatoriamente as atividades de ensino.

PROJETO DE LEI N'.../

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Arcos o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município
de Arcos o imóvel constituído de um terreno urbano, com área de 5.064m'
(cinco mil e sessenta e quatro metros quadrados), situado naquele Município,
registrado sob o n° 1, a fls. 1 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arcos.

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

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: O imóvel descrito no art. j0 deste pro j eto foi doado ao Estado
para que ali se construísse o prédio da cadeia local, por meio da Lei Municipal
no 40, de 10/3/1950, tendo sido a escritura pública de doação levada a registro
em 5/7/1950.

Decorridos mais de 50 anos, a finalidade da doação jamais se efetivou, vindo
o Município a construir a cadeia pública em outro imóvel, em terreno de sua
propriedade, por meio de processo expropriatório.

Atualmente, ao imóvel em comento não é dada destinação econômica, e o
Município enfrenta grandes dificuldades, especialmente no que se refere aos gas-

tos com aluguéis de imóveis para o funcionamento de órgãos da administração
pública.
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Considerando o tempo de posse passiva do terreno e os inúmeros proble-
mas que poderiam ser resolvidos com a efetiva utilização do imóvel, havido por
doação do Município ao Estado há mais de 50 anos, é justo acolher esta pro-
posta, razão pela qual contamos com o apoio dos pares à sua aprovação.

MODELO N 13 7

PROJETO DE LEI N° ... 1...

Declara de utilidade pública a entidade Rede de
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas - Rede -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Rede de Intercâmbio
de Tecnologias Alternativas - Rede -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: A Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas é uma
sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos,
beneficente e de assistência social, com atuação em todo o Estado. A sua
diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.
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MODELO RL

PROJETO DE LEI N'.../...

Declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Informação Popular - Acip -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de
Informação Popular - Acip -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: A Associação Comunitária de Informação Popular - Acip -
desenvolve hoje importante trabalho de comunicação pública, veiculando
programação regular na TV Comunitária, o Canal 13 da TV a cabo de Belo
Horizonte. Sua programação inclui entrevistas jornalísticas de qualidade, abertas
a todos os segmentos da sociedade. Como se sabe, a lei que regulamenta a TV a

O	 cabo no País prevê a inclusão de canais de acesso público, entre eles o Canal
1-	 Comunitário, o do Legislativo (municipal e estadual) e o Universitário, todos
Z	 de grande significado para a democratização da comunicação e maior
Lii	 transparência do poder público.

O Canal Comunitário é destinado à livre ocupação por entidades não
governamentais sem fins lucrativos, mas a lei não identifica as formas de
financiamento para viabilizá-la. Em Belo Horizonte, a Acip realiza, com

o dificuldade, esse relevante trabalho para a cidade, contando com a dedicação
de profissionais e de lideranças sindicais e comunitárias e conquistando,
progressivamente, maior audiência e qualidade.
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PROJETO DE LEI N° .../...

Dá denominação ao fórum da Comarca de
Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Fica denominado Fórum Dr. Geraldo Perlingeiro de Abreu o
fórum da Comarca de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: A lei determina que, para a denominação de estabelecimentos,
instituições e próprios do Estado, só podem ser escolhidos nomes de pessoas
falecidas que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade. O preceito legal foi respeitado na apresentação deste
projeto de lei, que homenageia o Dr. Geraldo Perlingeiro de Abreu.

Nascido em Santo Antônio de Pádua, no Estado de Minas Gerais, o
homenageado estabeleceu-se em Timóteo no ano de 1951. Ali se casou com
Haydé de Souza Abreu e permaneceu até a morte, em 1986, lutando em defesa
dos interesses coletivos do Vale do Aço, em especial de Timóteo.

Advogado, foi Presidente da OAB-9 Subseção de Coronel Fabriciano,
professor e membro do corpo de direção da Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais - "campus" de Coronel Fabriciano - e Superintendente Social
da Companhia Aços Especiais Itabira - Acesita.

Homem íntegro e empreendedor, sua presença na comunidade sempre foi
marcada por forte vocação para servir ao próximo com desprendimento e
altruísmo. Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome está
definitivamente ligado à história da cidade, por sua ação corajosa e socialmente
relevante.	 0

LiJ

o
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MODELO	 E

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° .../...

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Art. 2° - Compete à Ouvidoria do Povo:

1 - apurar atos, fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes da
administração pública direta ou indireta, os quais caracterizem o exercício
ilegítimo, imoral ou inconveniente de suas funções;

II - apurar reclamação contra Serviço público que não esteja sendo prestado
satisfatoriamente pelo órgão competente;

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

IV - recomendar à Assembléia Legislativa a abertura de comissão
parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado;

V - sugerir aos órgãos competentes anteprojeto de lei e medida de
aprimoramento da organização e das atividades da administração direta e
indireta do Estado;

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

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

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

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

Art. 4° - A Ouvidoria do Povo é dirigida pelo Ouvidor-Geral, com a
colaboração do Ouvidor Adjunto.

Art. 5° - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjunto serão escolhidos pela
Assembléia Legislativa entre pessoas maiores de trinta anos, indicadas em lista
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sêxtupla elaborada por entidades de representação da sociedade civil e terão
mandato não renovável de quatro anos.

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

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

II - entidade estadual de defesa do cidadão;

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

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

§ 3° - A lista sêxtupla, cuja elaboração se fará nos termos do edital a que se
refere o § 2°, será encaminhada, até o quadragésimo quinto dia da legislatura,
à Assembléia Legislativa, que terá o prazo de quinze dias para proceder à escolha
do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto.

§ 4° - Se a escolha do Ouvidor-Geral ou do Ouvidor Adjunto recair em
servidor público, será automática a licença, facultada a este, quando estável, a
opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de origem.

Art. 6° - A remuneração do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto
corresponderá, respectivamente, à de Secretário de Estado e à de Secretário
Adjunto.

Art. 7° - É vedado ao Ouvidor-Geral e ao Ouvidor Adjunto o exercício de
cargo, emprego ou função pública enquanto durar seu mandato.

Art. 8° - O Ouvidor-Geral somente poderá ser destituído do cargo por
decisão da Assembléia Legislativa, a requerimento de um quinto dos Deputados
ou de dois terços das entidades que tenham participado da elaboração da lista
de que trata o art. 5° desta lei.

	

Art. 9° - Ocorrendo a vacância dos cargos de Ouvidor-Geral ou Ouvidor	 Z
	Adjunto, a escolha do novo titular será feita no prazo de noventa dias e atenderá, 	 LI

no que couber, ao disposto no art. 5° desta lei.

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

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

	

Art. 10 - O Ouvidor-Geral apresentará, ao final de cada ano do seu mandato, 	 Li

relatório de suas atividades, bem como as conclusões, indicando as
recomendações encaminhadas e os órgãos investigados. 	 (fl

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

Art. 11 - Será consignada à Ouvidoria do Povo dotação orçamentária
própria.	 Q

Art. 12 - Resolução da Assembléia Legislativa disporá sobre o quadro fun-
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cional da Ouvidoria do Povo e sobre o apoio da Secretaria da Assembléia
Legislativa às suas atividades, no prazo de noventa dias contados da data da pu-
blicação desta lei.

Art. 13 - As atividades da Ouvidoria do Povo serão disciplinadas em regu-
lamento próprio.

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

Sala das Rcuni6cs, ... dc ... de

Deputado

Justificação: Esta iniciativa visa dotar o Estado de instrumento democrático
de defesa dos direitos do cidadão e de aperfeiçoamento constante da prestação
dos serviços públicos. A competência da Ouvidoria do Povo cinge-se à apuração
de atos e omissões que caracterizem o exercício ilegítimo, inconveniente ou
imoral de funções na esfera administrativa. Uma das características mais
importantes da Ouvidoria do Povo é a simplicidade de seus procedimentos e
de sua organização, o que contribui sobremaneira para a agilização, a
racionalização e o aperfeiçoamento da gestão da atividade estatal.

A criação da Ouvidoria do Povo, prevista no art. 268 da Constituição do
Estado, é decorrência direta da própria concepção estrutural que conforma o
documento. O valor atribuído aos direitos e às garantias fundamentais do
cidadão é formalmente salientado por sua própria disposição tópica, já que o

ti	 Título II foi integralmente a eles dedicado. Por sua vez, os Títulos III, Do Estado,

Z	 e IV, Da Sociedade, realçam não a dicotomia, mas a constante interação dessas

w instâncias, estabelecendo programas de ação conjunta em todas as áreas de
competência do Estado, cujo novo modelo de organização pressupõe a intensa
participação popular, diretamente ou por meio da representação pluralista dos
interesses da sociedade civil, consubstanciada nas ações da Assembléia Legislativa.

O	 A Constituição prevê os mecanismos para tornar efetivo o direito de todos
à cidadania plena e à justiça social, com vistas à construção de uma sociedade

w	 fraterna e democrática.

o

(O

O
J
w
o
O
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ODELO N° 1 1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° .../...

Susta os efeitos do art. 6° do Decreto no 31.102,
de 17 de abril de 1990, que cria comissão para
organizar a Universidade do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

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

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 1990.

Sala das Reuniões,	 de ... de

Deputado

Justificação: O Decreto n° 31.102, de 17/4/90, revogou expressamente o
Decreto n° 30.888, de 26/1/90. Este estabelecia diretrizes de orientação dos es-
tudos técnicos do Executivo para a elaboração do projeto de lei de estruturação
e organização da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em seu art. 4°, 1, o
Decreto n° 30.888 vinculava expressamente tais estudos à lei de organização
da Universidade do Estado de Minas Gerais. Provavelmente em razão da opor-
tuna reação parlamentar que as diretrizes ali explicitadas provocaram, julgou
por bem o Governador do Estado substitui-lo pelo Decreto n° 31.102. Contu-
do, a ausência daquelas diretrizes não é a única diferença que se pode constatar
entre os dois diplomas regulamentares. Em seu art. 6°, o novo decreto vincula
os estudos a serem realizados à apresentação de minuta de decreto sobre a or-
ganização da Universidade do Estado de Minas Gerais.

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

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

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

Obviamente, a grafia dos termos "Administração Pública" com iniciais mai-
úsculas, por si só, já indicaria referir-se a expressão tanto à administração dire-
ta quanto à indireta. No entanto, a "mens legis" torna-se ainda mais cristalina
à medida que se examina, de forma sistêmica, a referida norma, em sua neces-
sária articulação com o disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso III do art. 66 da
mesma Constituição, que estatui:

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

III - do Governador do Estado:

(...)
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autôno-

mo e entidade da administração indireta;
f) a organiação da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia

Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, respeitada
a competência normativa da União;" (grifos nossos).

A inserção tópica do art. 66 na subseção específica do processo legislativo
assegura a natureza da norma cuja iniciativa é ali definida como de projeto de
lei, salvo as exceções expressamente consignadas no mesmo artigo.

Assim, embora o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado tenha criado a Universidade do Estado de Minas
Gerais, estabelecendo sua forma e as diretrizes genéricas de sua estrutura, por
força da nova sistemática constitucional, o diploma apto a estatuir a estruturação
e a organização efetivas da referida universidade, como também no que toca a
qualquer órgão ou entidade da administração pública, há que ser a lei, não mais
se admitindo o expediente do mero decreto como meio de obstar que o exame
e a efetiva contribuição parlamentar venham a emprestar à matéria o caráter
pluralista, próprio dos corpos legislativos.

Tampouco há que se argumentar que o art. 6° do referido decreto, por si
só, não feriria as prerrogativas do Poder Legislativo, uma vez que apenas
comanda a elaboração de estudos com vistas à apresentação de uma minuta de
decreto, hipótese em que se haveria de aguardar a emissão do próprio decreto,
que efetivamente contrariaria as normas constitucionais. Como bem alerta a
generalidade da doutrina italiana (Pietro Virga, Biscaretti di Ruffia, Galeotti e
tantos outros), as práticas governamentais atentatórias das normas de correção
("corretezza") constitucional são, "de per si", passíveis de argüição, ou seja, as
práticas governamentais hão de se vincular aos cânones (às normas de correção
constitucional) imediatamente decorrentes dos comandos constitucionais
explícitos, estruturadores do sistema. Esta matéria, em uma democracia incipi-
ente como a nossa, ganha superlativa e indiscutível importância no momento

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR

t

a
a
11

a

a

a
a



da consolidação dos preceitos constitucionais que asseguram papel
preponderante ao Legislativo em todos os níveis, no concerto das principais
decisões jurídicas e políticas dos entes da Federação.

Dessa forma, o comando expresso no art. 6° do Decreto ti' 31.102, de 17/
4/90, atenta contra as normas de correção constitucional decorrentes do dis-
posto nos arts. 61, XIII, e 66, III, alíneas "e" e "f", da Carta Magna do Estado e
naturalmente extrapola o poder regulamentar próprio do Poder Executivo na
nova sistemática constitucional, bem como importa o recurso a práticas
usurpadoras das prerrogativas do Poder Legislativo oriundas do regime auto-
crático anterior. Nesse sentido, impõe-se que a questão em tela tenha tratamento
adequado à importância de que se reveste: a efetiva implementação das práti-
cas governamentais concordes com as novas normas de correção constitucio-
nal, caldo de cultura essencial à eficácia de toda a nova ordem constitucional.
Acima dos momentâneos interesses partidários, encontram-se as normas
assecuratórias das prerrogativas essenciais a um Poder Legislativo que seja o ca-
nal por excelência de unia sociedade democrática e pluralista.

iQDELO Nu

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'.../

Estabelece condições para a realização de concurso
público e dispõe sobre o Curso de Formação
Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

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

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

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

1° - O intervalo entre duas provas consecutivas não poderá ser superior a
quarenta e cinco dias úteis.
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§ 2° - Não se efetivando a homologação no prazo previsto neste artigo,
qualquer dos candidatos poderá representar à Mesa da Assembléia, que
determinará a apuração de responsabilidade.

Art. 40 - Se o concurso incluir prova de títulos, o valor desta não poderá
ultrapassar 10% (dez por cento) da soma dos pontos distribuídos nas demais
provas.

Art. 50 - O prazo de validade do concurso público é de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período.

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

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

Art. 70 - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo
de provimento efetivo submeter-se-á, tendo tomado posse, ao Curso de
Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia Legislativa -
CFAL -, a ser ministrado pela Escola do Legislativo, nas condições estabele-
cidas por esta resolução.

Art. 8° - São objetivos do CFAL:

1 - preparar tecnicamente o servidor para o exercício qualificado das
atribuições de seu cargo;

II - compatibilizar a formação escolar e acadêmica do servidor com as
especificidades das funções técnico-legislativas;

III - instruir o servidor quanto à sua atuação e desenvolvimento na carreira
e quanto à organização da Assembléia Legislativa;

IV - promover a reflexão sobre questões históricas e contemporâneas
relacionadas com o Poder Legislativo;

V - estimular o interesse pela carreira de servidor público.

Art. 90 - O CFAL terá início um mês após a data da publicação do ato de
nomeação dos candidatos aprovados no concurso.

§ 1° - O servidor estará automaticamente inscrito no CFAL no aro de sua
posse.

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

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

Parágrafo único - A composição da grade curricular do CFAL observará:

1 - o caráter específico e interdisciplinar do conhecimento na área legislativa;
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II - a necessidade de formação específica para cada cargo, segundo sua
natureza e finalidade, sem prejuízo da composição de um núcleo comum de
disciplinas;

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

IV - a viabilidade administrativo-financeira da disciplina.

Art. 11 - O CFAL terá a duração de, no máximo, um semestre, com carga
horária mínima de trezentas e sessenta horas e máxima de setecentas e vinte
horas, incluídas as atividades em sala de aula e as extraclasse.

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

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

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

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

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

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

Art. 15 - O disposto nos arts. 7° e 13 não se aplica aos servidores nomeados
antes da data da promulgação desta resolução.

Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17 - Fica revogado o art. 5° da Resolução n° 5.179, de 23 de dezembro
de 1997.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputados ... (os membros da Mesa)

Justificação: A Assembléia Legislativa concretizou um avanço importante
na sua política de pessoal ao instituir, há três anos, o Curso Preparatório de
Admissão na Assembléia Legislativa - CPAL.	 ti

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

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

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

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

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

MLJDELO N

PROJETO DE RESOLUÇÃO N-.../...

Acrescenta à Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro de 1997, que contém o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa, os arts. 211-A
a 211-D, para disciplinar a apreciação, pela
Assembléia, de ato do Governador do Estado que
instituir regime especial de tributação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Ficam acrescentados à Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, os seguintes arts. 211-A a 211-D, agrupados como Subseção IV da Seção
IV do Capítulo 1 do Título VII:

"TÍTULO VII
DO PROCESSO LEGISLATIVO
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CAPÍTULO 1

DA PROPOSTÇ\()

Seção IV
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

Subseção IV
Do Ato do Governador que Institui Regime Especial de Tributação

Art. 211-A - O ato do Governador do Estado que instituir regime especial
de tributação, com base no art. 7° da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004,
será apreciado pela Assembléia Legislativa em turno único, no prazo de noventa
dias contados da data do recebimento da mensagem que o encaminhar.

§ 1° - Recebida, a mensagem será publicada e encaminhada à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, no prazo de vinte dias, receber

.parecer.

§ 2° - O parecer concluirá por projeto de resolução, que ratificará ou
rejeitará, no todo ou em parte, o ato do Governador do Estado.

§ 3° - O projeto de resolução, depois de recebido e publicado, scrí incluído,
sem parecer, na ordem do dia da primeira reunião subseqüente.

§ 4° - O projeto de resolução aprovado será encaminhado à (>I1Io de
Redação, observado o disposto no art. 268 do Regimento Interno.

Art. 211-B - Esgotado sem pronunciamento o prazo da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para emitir parecer, o Presidente da
Assembléia incluirá a mensagem na ordem do dia da primeira reunião
subseqüente e para ela designará relator, que emitirá parecer no prazo de vinte
e quatro horas.

Parágrafo único - O relator designado em Plenário opinará pela ratificação
ou rejeição, no todo ou em parte, do ato do Governador do Estado.

Art. 211-C - A Mesa da Assembléia comunicará ao Governador do Estado
a decisão do Plenário.

Art. 211 -D - Aplicam-se à tramitação da mensagem e do projeto de resolução
de que trata esta seção, no que couber, as disposições sobre discussão e votação
de projeto de lei ordinária. 	 (P

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

o

Deputado ...
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Justificação: A Lei n° 15.292, aprovada este ano pela Assembléia Legislativa,
concedeu ao Governador do Estado a prerrogativa de, por meio de medidas
tomadas no âmbito do Poder Executivo, reduzir excepcionalmente a carga tri-
butária em Minas Gerais, na hipótese de outros Estados da Federação conce-
derem beneficio fiscal prejudicial às empresas mineiras. De acordo com a
lei, o ato do Executivo que instituir esse regime especial de tributação deve
ser analisado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O objetivo deste projeto de resolução é incluir no Regimento Interno da
Assembléia as normas de tramitação, na Casa, do ato do Governador do Esta-
do. Tendo em vista a singularidade da matéria e a agilidade que se exige para
apreciá-la, optou-se aqui por um procedimento especial, simplificado, em tur-
no único. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária fica encarre-
gada de examinar a proposição e de apresentar sua decisão ao Plenário sob a
forma de projeto de resolução, sendo dispensável, assim, o retorno da matéria
à Comissão.
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Fecho

Justificação

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

Acrescenta parágrafo ao art. 225 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O art. 225 da Constituição do Estado fica
acrescido do seguinte § 30:

"Art. 225 -

§ 3° - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade nos transportes coletivos urbanos mediante a
apresentação da Carteira de Identidade ou da Carteira de
Trabalho e Previdência Social, sendo vedada a exigência de
qualquer outra forma de identificação.".

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

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputados

Justificação: O benefício da gratuidade nos transportes co-
letivos urbanos já foi concedido ao idoso pelo legislador fede-
ral. Entretanto, nossa proposta faz-se necessária, a fim de evi-
tar a exigência descabida de documentos por pessoas sem au-
toridade para tal. Propomos que o usuário seja identificado pela
Carteira de Identidade ou pela Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social. A uniformização trará benefícios às concessio-
nárias e, principalmente, ao idoso, garantindo-lhe o passe li-
vre mediante a apresentação de um ou outro documento.

Epígrafe

Ementa

Fórmula de
promulgação

Texto
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Sala das Reuniões, ... de ...de

Deputados

w

11w

MODELO N 5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .../...

Acrescenta parágrafo ao art. 199 e dá nova redação
ao "caput" do art. 212 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. l - O art. 199 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte
2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

"Art. 199 - ( ... )

§ 2° - O Estado destinará à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg
- e à Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - recursos corres-
pondentes a l% (um por cento) da receita orçamentária corrente do Estado,
excluída a parcela de arrecadação de impostos transferida aos Municípios na
forma do art. 150, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a
1/12 (um doze avos), no mesmo exercício, administrados privativamente por
essas universidades e distribuídos da seguinte forma:

1 - 90% (noventa por cento) para a Uemg;

II - lO% (dez por cento) para a Unimontes.".

Art. 2° - O "caput" do art. 212 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 212 - O Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e
u lhe atribuirá dotações e recursos, necessários à sua efetiva operacionalização e

por ela privativamente administrados, correspondentes a i% (um por cento)
da receita orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela de arrecadação
de impostos transferida aos Municípios na forma do art. 150, os quais serão
repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos, no mesmo exercí-
cio.".

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publi-
1
	 cação.

Justificação: Os dispêndios do Estado têm impossibilitado a efetiva aplica-
ção das disposições contidas na Carta mineira relativamente à transferência de
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3% dos recursos orçamentários para a Fapemig. A referida instituição, em ne-
nhum momento de sua história, conseguiu receber o montante previsto no art.
212. Além disso, a implantação da Uemg, apesar de ser realidade jurídica, en-
contra óbice de natureza financeira para sua efetiva concretização.

A proposta de emenda à Constituição ora submetida ao exame de nossos
pares objetiva resolver, de forma concreta, a dupla questão apresentada, qual
seja a de garantir recursos tanto para a efetiva implantação da Uemg como para
o fomento da ciência e da tecnologia. Da mesma forma, como a Unimontes vem-
se destacando em todo o Estado pelo seu profícuo e eficiente trabalho, é justo ga-
rantir-lhe recursos para que possa continuar e ampliar os programas que vem exe-
cutando.

Sendo essas as razões por que apresentamos esta proposta de emenda à
Constituição, contamos com o apoio dos nobres pares para que seja apro-
vada.
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MODELO N u 1 Z.

LMLN1

ESTRUTURA E PADRON1ZAÇÃ

Epígrafe EMENDA N'... AO PROJETO DE LEI N'.../...

Fórmula de	 Acrescente-se onde convier:
alteração

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

Texto	 zada ou não sua cobrança, em até cem parcelas mensais, com
juros de um por cento ao mês.

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

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

Deputado

Justificação: As cooperativas em atuação no Estado, sobre-
tudo as de produtores rurais, enfrentam atualmente preocu-
pante situação financeira.A concessão de parcelamento de suas
dívidas para com a Fazenda Pública em até 100 pagamentos
mensais, com perdão de multas, viabilizará a quitação de seus
débitos em curto prazo, contribuindo para o aumento imedia-
to da arrecadação estadual. Pela justiça e pela oportunidade des-
ta emenda, esperamos contar com o apoio dos nobres pares a
sua aprovação.

a

Justificação
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'AODELO N°

EMENDA N'... AO PROJETO DE LEI N° .../...

Suprima-se o inciso IV do art. 10.

Sala das Reuniões,	 de	 de

Deputado

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

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

Texto do dispositivo objeto da emenda:

"Art. 10 - Para atender a necessidade temporária, de excepcional
interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado, sob
forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não
é considerado servidor público.

Parágrafo único - A contratação prevista no artigo se fará exclusivamente
para:

1 - atender a situação declarada de calamidade pública;

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

III - censo destinado a coleta de dados para a execução de plano de
governo;

IV - atender a outras situações consideradas de excepcional interesse
público, definidas em lei específica.".
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EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N°

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

"Art. 15 - Na esfera do Poder Executivo, a orientação normativa e a super-
visão geral das atividades decorrentes da aplicação desta lei competem à Secre-
taria de Estado de Recursos Humanos e Administração, ouvida a Procurado-
ria-Geral do Estado quanto às questões de natureza jurídica.".

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

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

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

Texto do dispositivo objeto da emenda:

"Art. 15 - Na esfera do Poder Executivo, a orientação normativa e a
supervisão geral das atividades decorrentes da aplicação desta lei competem à
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, ouvida, previa-
mente, a Procuradoria—Geral do Estado, relativamente à orientação normativa.

§ 1° - Compete à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Admi-
nistração, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos, estabelecer as diretrizes e exercer a supervisão e o acompa-
nhamento referentes à realização de concursos, no âmbito da administra-
ção direta, autárquica e fundacional.

§ 20 - No prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publica-
ção desta lei, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administra-
ção fará o levantamento das vagas existentes e realizará os concursos públi-
cos relativos às vagas apuradas.".
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MODELO ND 1 C3

EMENDA N'... AO PROJETO DE LEI N-.../...

Acrescente-se ao art. 40 a expressão "preferencialmente", após o termo "ins-
taladas".

Sala das Reuniões, 	 de	 de

Deputado

Justificação: A expressão que pretendemos acrescentar por meio desta emen-
da visa dar à norma contida no dispositivo mais flexibilidade, já que o critério
nela definido nem sempre poderá ser observado, de maneira estrita, pelo Tri-
bunal. O que se objetiva, na verdade, é que, no caso de haver mais de uma
comarca onde se cogite da instalação de Turma Recursal, seja dada preferência
àquela que atenda à exigência consignada no artigo, admitidas outras hipóteses,
nos casos em que o cumprimento de tal exigência se mostre inexeqüível ou in-
conveniente.

Texto do dispositivo objeto da emenda:

"Art. 40 - As turmas recursais serão instaladas nas comarcas onde haja,
no mínimo, quatro Juízes titulares.".

MODELO N 3 20

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N°

Acrescente-se ao art.13 o seguinte parágrafo único e, ao final do inciso III
do l do art.18, a expressão que segue:

"Art. 13 - ( ... )

Parágrafo único - Na publicação da lei alterada, os dispositivos que tenham
sido objeto de alteração serão seguidos da identificação da lei que os alterou e
do procedimento utilizado, nos termos deste artigo.

Art. 18 - (...)

§ 1°—(...)
III - (...) observado o disposto no parágrafo único do art.13.".
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Texto dos dispositivos objeto da emenda:
"Art. 13 - A alteração da lei poderá ser feita mediante:

1 - atribuição de nova redação a dispositivo;

II - acréscimo de dispositivo;

III - revogação de dispositivo.

(...)

Art. 18 - A Assembléia Legislativa e o Poder Executivo manterão, median-
te convênio, para fins de atualização, banco informatizado de leis estaduais,
acessível à população por meio da internet.

1' - O banco conterá, nos termos a serem definidos em regulamento
próprio:

1 - o texto atualizado da Constituição do Estado e das leis estaduais;

II - o texto original das leis alteradas;

III - as notas, remissões e informações úteis ao entendimento da legis-
lação."
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MODELO N°

ESTRUTURA E PADRONIZA(,

Epígrafe	 REQUERIMENTO N'.../...

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

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

Texto
minhada correspondência ao Secretário de Estado de Edu-

-caçao, solicitando se determine, com a possível urgência, a
execução da reforma da Escola Estadual de Ferreiras, situa-
da no Distrito de Ferreiras, no Município de São Gonçalo
de Sapucaí.

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

Deputado

Justificação: A par da exigência de mais qualificação e
melhor remuneração dos profissionais da área da educação,
é forçoso reconhecer a necessidade de os prédios escolares
terem infra-estrutura.

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

justificação
O Distrito de Ferreiras pertencente a esse próspero Mu-

nicipio, conta com uma escola estadual que se dedica a edu-
cação de jovens, com alto padrão de ensino e uma filosofia
orientada pelos melhores valores éticos e morais. No entan-
to, a Escola Estadual de Ferreiras encontra-se em precárias
condições de funcionamento, faltando-lhe infra-estrutura que
possibilite aos alunos um bom aprendizado. Urge, portanto,
que as autoridades afetas ao setor providenciem, com a possí-
vel urgência, a reforma da referida escola, objeto deste reque-
rimento.
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MODELO N°

REQUERIMENTO

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

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

Requer, ainda, que desse voto se dê ciência ao Diretor-Geral do Cefet—MG.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: Em decorrência do Decreto n° 7.566, de 23/9/1909, que
instituiu o ensino profissionalizante no Brasil, instalava-se, um ano depois,
em Belo Horizonte, a Escola de Aprendizes e Artífices, que deu origem ao atual
Cefet—MG.

Com 32 alunos e 10 servidores, o estabelecimento possuía oficinas para o

(J)	 aprendizado de marcenaria, ferraria, sapataria, ourivesaria e carpintaria,

O	 funcionando onde hoje é a Escola de Música da Universidade Federal de Minas
Gerais.

O Cefet—MG passou por várias transformações desde sua fundação, em 1910,
sempre com o objetivo de adequar o ensino profissionalizante à demanda de
mão-de-obra. Conta atualmente 9 cursos do 2° grau: Eletrônica, Eletrotécnica,
Edificações, Estradas, Mecânica, Química, Saneamento, Eletromecânica e

o Informática. Em nível superior, ministra os cursos de Engenharia Elétrica e
Mecânica. Possui, também, pós-graduação e habilitação de professores do 2°
grau.

A instituição oferece cursos permanentes e não permanentes, visando atender
o	 a necessidades do setor industrial.
ui	 Portanto, há 80 anos, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais - Cefet—MG - contribui para a formação de mão-de-obra técnica,

w	 ocupando uma sólida posição no cenário educacional do País.

3	 Vivendo o presente com os olhos no futuro, o Cefet—MG destaca-se entre

Q	 os pilares da educação profissionalizante em nosso Estado, motivo pelo qual
este requerimento certamente merecerá a aprovação de nossos pares.
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:\IDDELO N 2

REQUERIMENTO N° ..

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

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

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

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

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

Dada a relevância, para o Estado, das ações sobre as quais versa o pedido de
informações, pedimos o apoio deste Plenário.
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MODELO N 

REQUERIMENTO N° .../...

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja
encaminhado oficio ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e
ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-
MG -, solicitando o alargamento da estrada que liga o Distrito de Boa Família,
no Município de Muriaé, ao Município de Santana de Cataguases.

Requer, ainda, que se faça constar do expediente cópia de inteiro teor da
justificação que fundamenta este requerimento.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: Situado entre o final da Serra da Mantiqueira e os contrafortes
da Serra do Mar, o Município de Muriaé, ao qual pertence o Distrito de

Z	 Boa Família, lidera a produção de cereais e de leite em sua microrregião,
LLJ contando com um setor agroindustrial em franco desenvolvimento e boas

vias de acesso e de escoamento da produção. Entretanto, urge melhorar as
condições da estrada que liga o Distrito de Boa Família ao Município de

L]	 Santana de Cataguases, pois, sendo ela estreita e precária, impossibilita a
O	 passagem de veículos de grande porte. O alargamento dessa estrada irá
O	 melhorar o transporte da produção do Distrito e o transporte de passageiros,

Lii	 beneficiando o intercâmbio entre as comunidades.

o
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Mo DELL)	 2 5

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° /

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria da Deputada ..., objetiva definir os di-
reitos e as obrigações dos usuários do transporte rodoviário intermunícipal de
passageiros.

Publicado no "Diário do Legislativo" em .../.../..., foi o projeto distribuído
a esta Comissão de Constituição e Justiça, para, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno, receber parecer quanto aos aspectos
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é explorado por em-
presas particulares, em regime de concessão, nos termos do disposto no art. 10,
IX, da Constituição mineira, obedecendo, ainda, às disposições da Lei n° 10.453,
de 23 de fevereiro de 1991, que versa sobre a concessão e permissão de serviços
públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem como às demais normas
aplicáveis ao caso.

Poder-se-ia dizer, em uma primeira avaliação da matéria, que a proposta par-
lamentar não estaria trazendo novidade ao ordenamento jurídico, uma vez que
a maior parte de seus dispositivos, de algum modo, corresponde a preceitos já
estabelecidos, especialmente no Regulamento do Transporte Coletivo
Intermunicipal, de que trata o Decreto n° 32.656, de 15 de março de 1991.

A proposta apresentada, porém, deve ser tomada como original especifica-
mente pelo mérito de consolidar, em um único estatuto legal, os direitos e as
obrigações dos usuários do serviço. Cria-se, deste modo, o que poderia ser de-
nominado Código de Proteção dos Usuários do Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros: são explicitados os direitos dos usuários do ser-
viço de transporte e as disposições relativas às suas obrigações, é disciplinado o
transporte de bagagens e são estabelecidas as penalidades a serem aplicadas aos
concessionários que não observarem o disposto na norma jurídica.

Inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante
lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do 	 LI)
que dispõe o art. 61, XIX, da Constituição mineira. 	 O

Não se vislumbra, ademais, vício no que tange à inauguração do processo
legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra arrolada
entre as de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da Constituição do Estado, 	 o

Entendemos ser necessária a supressão do preceito constante do § 2° do art.
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4° do projeto, já que esta Casa Legislativa não tem a prerrogativa de legislar
sobre direito civil, cuja competência é privativa da União, nos termos do art.
22, 1, da Constituição da República. Vale ainda dizer, para justificar a supres-
são proposta, que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou como
princípio a reparação total de possíveis prejuízos suportados pelo cidadão lesa-
do quando das suas relações no mercado de consumo. É o que se conclui do
preceito constante do art. 6°, VI, daquele diploma legal, que assegura "a efeti-
va prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coleti-
vos e difusos".

O § 2° do art. 40 do projeto em exame afronta, portanto, não apenas a Cons-
tituição da República, mas também o Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor, motivo pelo qual deve ser excluído do texto da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e le-
galidade do Projeto de Lei n° .../... com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

Emenda n° 1

Suprima-se o § 2° do art. 4°.

Sala das Comissões, ... dc ... de

Presidente

relator

MODELO N° 2E,

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N'.../...

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado ..., o Projeto de Lei n° ... /... possibilita aos mem-
bros de igrejas adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino a
dispensa dos exames de avaliação curricular nos dias de culto dessa religião.

Publicada no "Diário do Legislativo" de ... /...!.., foi a proposição distribuí-
da a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem por objetivo conceder aos alunos adventistas
matriculados na rede pública estadual de 1° e 2° graus a dispensa dos exames
de avaliação curricular realizados nos dias de culto dessa religião.

Nos termos da proposição, "serão consideradas adventistas todas as pessoas
que, por respeito à religião, guardarem os dias de sexta-feira, após as 18 horas,
e o sábado". O projeto contém dispositivo que exige a comprovação da condição
de adventista mediante declaração da igreja a que a pessoa pertence.

Determina, ainda, que os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual
definam, no calendário escolar, as datas para a 2 chamada dos exames que os
alunos adventistas deixarem de realizar em decorrência dessa medida.

Cumpre ressaltar que a Lei Federal n° 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional -, consagra o princípio da gestão democrática do
ensino público, deferindo aos estabelecimentos de ensino autonomia para
elaborar sua proposta pedagógica, em articulação com as famílias e a
comunidade, objetivando a integração da escola com a sociedade, consoante
dispõe seu art. 12. Ora, uma lei estadual editada nos termos preconizados pelo
projeto acabaria por limitar o alcance da Lei n° 9.394, porquanto estaria
impondo aos estabelecimentos de ensino um modo de proceder prefigurado para
uma situação que seguramente se inscreve no âmbito de competência decisória
das escolas. Estas se veriam destituídas da autonomia que lhes outorga a legislação
federal para decidirem, com as pessoas interessadas, acerca de questões como a
de que trata o projeto. O nosso ordenamento jurídico não comporta contradição
entre lei estadual e lei federal, resolvendo-se a antinomia pela prevalência desta
última.

Outrossim, deve-se consignar que a Constituição da República dispensou tra-
tamento específico para as questões de fundo religioso, demonstrando a impor-
tância de que se reveste a matéria. A propósito, cabe transcrever o disposto no
inciso VI do art. 5°: " É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sen-
do assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias". Vale reproduzir, ainda, a
redação do inciso VIII do mesmo art. 5°: "Ninguém será privado de direitos
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cum-
prir prestação alternativa".

Tais dispositivos, contudo, só fazem reforçar o caráter laico do Estado bra-
sileiro, que, precisamente por respeitar a diversidade de religiões, admitindo a
coexistência de várias delas, deve abster-se de editar normas jurídicas que di-
gam respeito a uma específica, à maneira do disposto no projeto em tela. A pros-
perar um projeto de lei com esse conteúdo e tendo em vista a coexistência, no
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País, de inúmeras tendências religiosas, cada qual com suas particularidades, o
Estado poderia ver-se na contingência de produzir todo um plexo normativo
voltado especificamente para o disciplinamento das mais variadas singularida-
des de cada religião, o que é totalmente desarrazoado.

Conclusão

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

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 7

Comissão de Saúde

Relatório

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

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora o pro-
jeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos ter-
mos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

a
a	

Fundamentação

a O exame do DNA vem-se consolidando como prova de real necessidade nas
ações forenses de investigação de paternidade, principalmente em virtude de
seu caráter objetivo e da grande margem de certeza que oferece. Apesar de di-

a versas provas poderem ser empregadas nos processos judiciais desse tipo, elas
se caracterizam como provas subjetivas, não oferecendo a mesma confiabilidade
do exame do DNA.

O resultado dos laudos periciais e os outros tipos de prova, assim como o
exame do DNA, não são vinculativos, isto é, não obrigam o Juiz a decidir no
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mesmo sentido dos resultados. Entretanto, não resta dúvida de que constituem
base importante para o veredito final.

A Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a con-
cessão de assistência judiciária aos necessitados, determina, em seu art. 30, as
isenções a que têm direito os beneficiários. Tais isenções, todavia, não englo-
bam as despesas com a realização de exames especiais, como o do DNA, mas
apenas os honorários dos peritos.

Os beneficiários da assistência judiciária obtêm, por meio dos órgãos do Es-
tado, vários tipos de perícias médicas, tais como exames para verificação de in-
capacidade física ou mental ou para diagnóstico de doenças.

O projeto de lei apresentado complementará a assistência que já é oferecida
aos beneficiários, na medida em que o Estado, mediante convênios com entida-
des públicas ou privadas, proporcionará a realização do exame do DNA, até
que se capacite plenamente para realizá-lo.

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

Mencione-se, por fim, que a comprovação da paternidade é um meio im-
portante não só para adquirir o direito à filiação ou à herança, como também
para adquirir alimentos. Um dos requisitos previstos pela Lei n° 5.478, de 25
de julho de 1968, para se ingressar com tal ação é a demonstração de parentes-
co, que pode ser feita por meio da comprovação da paternidade.

O projeto em questão, dessa forma, vem instrumentalizar o acesso dos ca-
rentes à justiça, conforme dispõe a nossa Carta Magna:

"Art. 50 - (•)

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

Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° .../..., no
1° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente	
oJ
LL

relator
o
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N'.../

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada ..., o projeto de lei em tela dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção
pelo vírus HTLV e de seu tratamento pelos hospitais públicos do Estado de

Minas Gerais.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que, em sua análise
do mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, cm cumprimento ao
disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe obriga os hospitais públicos do Estado a oferecer os
testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus HTLV, bem como
seu tratamento. Além disso, atribui à Secretaria de Estado de Saúde a tarefa de
fiscalizar o cumprimento da lei, promover campanha de divulgação e estabelecer

Z
os critérios para a sua realização. De acordo com o parecer da Comissão de

w

	

	 Saúde, o HTLV, isolado em 1980, é um retrovírus que infecta células T humanas
e é classificado em dois tipos: o tipo 1, que pode provocar doença neurológica
e leucemia, e o tipo 2, cujos efeitos ainda não foram comprovados.

(.3	 Atualmente, o Ministério da Saúde, pela Portaria MS/SAS n o 163, de 3/

Q	 12/93, da Secretaria de Assistência à Saúde, permite o procedimento proposto
O	 no projeto, qual seja o exame anti-HTLV 1-11. Assim, o Estado não terá

w	 impedimento para implementar as diretrizes da proposição, uma vez que o

Q	 procedimento já está autorizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

UI

	

	
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto poderá representar

aumento da despesa pública, pois um novo serviço laboratorial será oferecido à

1	 população. No entanto, a Constituição Federal considera a defesa da saúde

w	 matéria de competência concorrente entre a União e o Estado. Ademais, como

O	 o precoce diagnóstico, o aconselhamento e a atenção aos portadores do vírus

Q

	

	 HTLV têm importância para a saúde pública, entendemos que deve prosseguir
a tramitação do projeto nesta Casa.
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Finalmente, ressaltamos que, mediante a apresentação do Substitutivo n o 1,
a Comissão de Saúde buscou adequar o projeto às rotinas operacionais do Sis-
tema único de Saúde.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° .../...,
no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N-.../...

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° .../... dispõe sobre
as parcerias público-privadas e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 3, retorna agora o pro-
jeto a esta Comissão para receber parecer no 2° turno, nos termos do art. 102,
1, c/c o art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise disciplina o Programa de Parcerias Público-Privadas
- PPP -, que representa uma nova forma de atuação conjunta dos setores público
e privado na implementação de empreendimentos de infra-estrutura e prestação
de serviços públicos.

Trata-se de um grande avanço na legislação mineira no que se refere ao
estabelecimento de uma norma jurídica que consolide, de maneira clara e precisa,
a forma como se dará esse relacionamento. Constitui também o PPP um
importante instrumento para que o governo do Estado não só incentive o setor
privado a investir em grandes empreendimentos, fomentando, assim, o
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desenvolvimento de Minas, como também garanta à população a prestação de
serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade.

Não se pode deixar de mencionar que as parcerias surgem como uma via
alternativa e moderna para que o Estado, diante da grave crise fiscal por que
vem passando, consiga suprir o déficit de projetos estruturadores, essenciais ao
seu desenvolvimento.

O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno, tanto nas comissões pelas
quais passou quanto em Plenário. Preliminarmente, a Comissão de Constituição
e Justiça - CCJ - estudou, de forma profunda e acurada, a proposição e, por
meio do Substitutivo n° 1, efetuou a adequação do seu texto às normas
constitucionais e legais norteadoras da matéria. As comissões que a sucederam
apresentaram importantes contribuições ao projeto, que foi aprovado em
Plenário na forma do Substitutivo n° 3, proposto por esta Comissão. Tal
substitutivo, além de encampar todas as alterações contidas no Substitutivo n°
1, da CcJ, e nas Emendas n°' 1 a 13, das comissões, abarcou grande parte das
sugestões propostas pelos parlamentares em Plenário. Assim, o Substitutivo n
3 reflete todo o entendimento havido entre os grupos políticos desta Casa com

objetivo de aprimorar a matéria e zelar pela primazia do interesse público.

Na forma como foi aprovado no 10 turno, o projeto permite a celebração
cie contratos de parceria para a prestação de serviços públicos; para a constru-
çào, a ampliação, a manutenção, a reforma e a exploração de bens públicos ou
de uso público e para a gestão e a implantação de empreendimento público.
Tais atividades poderão ocorrer em diversas áreas de interesse social, como edu-
cação, saúde, assistência social, transporte público, saneamento básico, segurança,
sistema penitenciário, defesa, justiça, ciência, pesquisa, tecnologia e agronegócio,
entre outras.

Ressalte-se que não será considerado PPP o contrato que determinar a rea-
lização de obra sem atribuir ao contratado o encargo de mantê-la e explorá-la
por, no mínimo, 48 meses. Da mesma forma, estão excluídos do conceito de
parceria público-privada os contratos que tiverem por objeto a mera
terceirização de mão-de-obra; a prestação isolada, não envolvendo conjunto de
atividades, e os contratos de concessão e permissão com prazo inferior a cinco
anos e valor inferior a R$20.000.000,00. Tais normas imprimem às parcerias
um caráter de contratação especial, na qual os contratados deverão realizar vul-
tosos empreendimentos e, por isso, serão protegidos com garantias específicas.

O governo, para organizar a sua atuação na celebração desses contratos e
tornar públicos os seus objetivos, elaborará anualmente um Plano Estadual de
Parcerias Público-Privadas, que conterá todos os projetos a serem desenvolvi-
dos no período. O plano deverá ser elaborado pelo Conselho Gestor do Pro-
grama de Parcerias Público-Privadas e aprovado pelo Governador do Estado

J após a realização de consulta pública. Ademais, para que um projeto seja mie-
rido no plano, é necessária a apresentação de um estudo detalhado, que com-
prove não só a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado e

O	 o aumento da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a ou-
tras possibilidades de execução direta ou indireta, como também a viabilidade
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dos indicadores de resultados a serem adotados e de parâmetros que vinculem
o montante da remuneração do parceiro aos resultados por ele atingidos.

I ' importante destacar que, na forma como foi aprovada no 1" turno, a pro-
posição assegurou à população o acesso a todos os dados e informações que
embasarem os projetos de parceria.

A proposição cuidou, também, de delinear claramente as competências que
não poderão ser delegadas ao particular quando da celebração do contrato de
PPP. São elas: a edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autori-
dade de natureza pública; as atribuições de natureza política, policial, judicial,
normativa ou regulatória e que envolvam poder de polícia; a direção superior
de órgãos e entidades públicos, bem como a que envolva o exercício de atribui-
ções indelegáveis, e a atividade de ensino que envolva processo pedagógico, sem
prejuízo de outras, já estabelecidas em lei.

Visando a aprimorar a proposição, apresentamos a Emenda n° i, que esta-
belece a possibilidade de o Estado, desde que previsto no contrato de PPP, efe-
tuar o pagamento das parcelas devidas ao parceiro diretamente em favor da ins-
tituição financiadora do projeto de parceria. Busca-se, com tal proposta, a sim-
plificação das operações financeiras decorrentes do contrato, evitando que o
Estado pague ao parceiro e este repasse o valor à instituição financiadora. Tra-
ta-se, em suma, de uma simples transferência de recursos já devidos pelo Esta-
do, medida que diminuirá o custo das operações financeiras decorrentes do con-
trato. É preciso, também, esclarecer que não se trata de uma garantia ao finan-
ciamento tomado pelo parceiro, uma vez que esse repasse de recursos do Esta-
do em favor da instituição financiadora está limitado ao valor pactuado com o
parceiro e condicionado ao seu desempenho na execução do serviço ou da obra
contratada.

Acatamos, também, a sugestão da Deputada ... de se elucidar que a compe-
tência do parceiro para praticar atos inerentes ao processo de desapropriação
se dará nos limites da delegação previstos na legislação federal que rege a maté-
ria. Para tanto, propomos alterar-se a redação do inciso VI do art. 14 do venci-
do. Com o mesmo objetivo, a Emenda n° 3 pretende explicitar que a remune-
ração do parceiro por meio da transferência de bens móveis e imóveis se dará
na forma da lei.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto
de Lei n° .../... na forma do vencido em 1" turno, com as Emendas noS 1 a 3, a
seguir apresentadas.

Emenda n O 1

Acrescentem-se os seguintes § 2° e 3° ao art. 15, renumerando-se os de-
mais:

"Art. 15 -

2° - Desde que haja previsão expressa no contrato de parceria público-
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privada, o Estado poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao contratado,
apuradas nos termos do § 1° deste artigo, diretamente em favor da instituição
que financiar o objeto do contrato de parceria público-privada.

§ 30 - o pagamento a que se refere o § 2° deste artigo se dará nas mesmas
condições pactuadas com o parceiro, limitado, em qualquer caso, ao montante
apurado e liquidado em favor deste.".

Emenda n° 2

Acrescente-se no inciso VI do art. 14 a expressào "atos delegáveis da" após a
expressão "incumbir-se de".

Emenda n° 3

Acrescente-se no inciso IV do art. 15 a expressão "na forma da lei" após a
palavra "imóveis".

Sala das Comissóes, ... de ... de

Presidente

relator

PROJETO DE LEI N-.../
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas'.

\ Assembléia Legislativa do l.stado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

a
Art. 1° - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-Priva-

das, destinado a disciplinar e promover a realização de parcerias público-priva-
a	 das no âmbito da administração pública estadual.

Parágrafo único - As parcerias público-privadas de que trata esta lei consti-
a
	 tuem contratos de colaboração entre o Estado e o setor particular por meio

a
	

dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da
implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento públi-
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co, bem como da exploração e da gestão das atividades deles decorrentes, ca-
bendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e sendo re-
munerado segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas.

Art. 2° - O programa de que trata esta lei observará as seguintes diretrizes:

1 - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos
públicos;

II - qualidade e continuidade na prestação dos serviços;

III - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;

IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados responsáveis
pelo serviço;

V - garantia de sustentabilidade econômica da atividade;

VI - estimulo à competitividade na prestação de serviços;

VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos;

VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e fiscalizadora
do Estado;

IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões;

X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;

XI - participação popular, mediante consulta pública.

Art. 3° - As ações de governo relativas ao programa serão estabelecidas no
Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser elaborado nos termos dos
art. 7° desta lei.

CAPÍTLLO II

DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	 1

Art. 4° - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo Estado, e por
suas entidades da administração indireta, com o ente privado, por meio de con-
trato, nos termos do art. 11 desta lei.

Art. 5° - Podem ser objeto de parceria público-privada: 	 1
1 - a prestação de serviços públicos;	 1
II - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de

instalações de uso público em geral, bem como de vias públicas e de terminais 	 1
estaduais, incluídas as recebidas em delegação da União;

III - a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos integrantes 	 1
de infra-estrutura destinada a utilização pública;

IV - a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a
administração de recursos humanos, materiais e financeiros;

	 a
a

V - a exploração de bem público;
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- e exploração de ditei 1 is de natute'a iinateri:il de titularidade do 1 .s tado,
incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos e técnicas de
gerenciamento e gestão.

§ 1° - As atividades descritas nos incisos do "caput" deste artigo poderão
ser desenvolvidas nas seguintes áreas:

1 - educação, saúde e assistência social;

II - transporte público;

III - saneamento básico;

IV - segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;

V - ciência, pesquisa e tecnologia;

VI - agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na agroindus
trialização;

VII - outras áreas públicas de interesse social ou econômico.

§ 2° - Não serão consideradas parcerias público-privadas:

1 - a realização de obra prevista no inciso II do "caput" deste artigo sem
atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo,
quarenta e oito meses;

II - a terceirização de mão-de-obra, como único objeto do contrato;

III - a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades;

IV - os contratos de concessão e permissão com prazo inferior a cinco anos
e valor inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

§ 3° - É vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que contenha
informações de natureza sigilosa.

a Art. 6° - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação a
ente privado, sem prejuízo de outras vedações previstas em lei, das seguintes
competências:

1 - edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autoridade de
natureza pública;

II - atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e regulatória
a	 e que envolvam poder de policia;
a	

III - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem com)) a que
TI
	

envolva o exercício de atribuições indelegáveis;
a	

IV - atividade de ensino que envolva processo pedagógico.

§ 1° - Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições delegáveis
a
	

da entidade ou do órgão público, a celebração do contrato dependerá de prévia
autorização legal para a extinção do órgão ou da entidade.

a
	 § 2° - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso II deste artigo a

a

	

	 delegação de atividades que tenham por objetivo dar suporte técnico ou material
às atribuições nele previstas.
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CAPÍT[LO Til

DO PLANO ESTADUAl, DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Seção 1

Da Organização do Plano

Art. 70 - o Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual de
Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e definirá as ações de
governo no âmbito do programa e apresentará, justificadamente, os projetos
de parceria público-privada a serem executados pelo Poder Executivo estadual.

§ 1° - O órgão ou a entidade da administração estadual interessados em
celebrar parceria encaminharão o respectivo projeto, nos termos e prazos
previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGP -, criado no art. 19 desta lei.

§ 2° - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual de
Parcerias Público-Privadas, o qual será submetido à aprovação, mediante decreto,
do Governador do Estado, após a realização de consulta pública, na forma de
regulamento.

Art. 8° - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos
provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do grupo
coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP.

Art. 9° - O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de cada
projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano Estadual de Parcerias
Público-Privadas.

Seção II

Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Art. 10 - Os projetos de parcerias público-privadas encaminhados ao CGP,
sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento, deverão conter estudo 	 0
técnico que demonstre, em relação ao serviço, à obra ou ao empreendimento a
ser contratado:	 LLI

- a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado e a
melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras 	 fJJ
possibilidades de execução direta ou indireta; 	 O

II - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função
da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do
ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros
que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos;
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III - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do serviço,

de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;

V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a
ser executado.

Parágrafo único - Fica assegurado acesso público aos dados e às informações
que embasaram o estudo a que se refere este artigo.

Seção III

Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada

Art. 11 - São instrumentos para a realização das parcerias público-privadas:

1 - a concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública;

II - a concessão de obra pública;

III - a permissão de serviço público;

IV - a subconcessào;

V - outros contratos ou ajustes administrativos.

Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11
desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de
serviços públicos e de licitações e contratos e atenderão às seguintes exigências:

1 - indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e

do cronograma de execução, definidos os prazos estimados para o seu alcance;

II - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem
utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a qualidade do
serviço;

III - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos investimentos,

quando for o caso, e remuneração do contratado pelos serviços oferecidos;

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto financeiro-orça-
mentário no exercício em que deva entrar em vigor e nos subseqüentes, abran-
gendo a execução integral do contrato.

§ 1° - O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver previsto
L&J	 nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou do Plano Plurianual
O	 de Ação Governamental.

In	 § 2° - Os editais e contratos de parceria público-privada serão submetidos a

O	 consulta pública, na forma de regulamento.

§ 3° - Ao término da PPP, a propriedade do bem móvel ou imóvel objeto

o	
do contrato caberá à administração pública, salvo disposição contratual em con-
trario.

a
Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no art. 11
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desta lei poderão prever mecanismos amigáveis de solução de divergências
contratuais, inclusive por meio de arbitragem.

§ 10 - Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre pessoas
naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria, devendo o pro-
cedimento ser realizado de conformidade com regras de arbitragem de órgão
arbitral institucional ou entidade especializada.

§ 2° - A arbitragem terá lugar na Capital do Estado de Minas Gerais, cm
cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua
realização e a execução da sentença arbitral.

Art. 14 - São obrigações do contratado na parceria público-privada:

- demonstrar capacidade cc000mica e financeira para a execução do con-
trato;

II - assumir Compromisso de resultados definido pela administração, facul-
tada a escolha dos meios para a execução do contrato, nos limites previstos no
instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;

IV - submeter-se à fiscalização da administração, sendo livre o acesso dos
agentes públicos às instalações, às informações e aos documentos relativos ao
contrato, incluídos os registros contábeis;

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos pre-
vistos no contrato e no edital de licitação;

VI - incumbir-se de desapropriação, quando prevista no contrato e median-
te outorga de poderes pelo poder público, caso em que será do contratado a
responsabilidade pelo pagamento das indenizações cabíveis.

§ 1° - Ao poder público compete declarar de utilidade pública área, local
ou bem que sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, aces-
sórias ou complementares ao objeto do contrato e à implementação de projeto
associado, bem como, ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promo-
ver a sua desapropriação diretamente.

Art. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou mais
das seguintes formas:

1 - tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal de
concessão e permissão de serviços públicos;

II - recursos do Tesouro Estadual ou de entidade da administração estadual;

III - cessão de créditos do Estado e de entidade da administração estadual,
excetuados os relativos a impostos;

IV - transferência de bens móveis e imóveis;

- títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação
aplicável;

VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e outros
bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos de dados;
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VII - outras receitas alternativas, complementares, acess órias ou de p ro l e -

tos associados.

§ l - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desem-
penho na execução do contrato, e se dará a partir do momento em que o servi-
ço, a obra ou o empreendimento contratado estiver disponível para utilização.

§ 2° - Os ganhos econômicos decorrentes da modernização, da expansão
ou da racionalização de atividade desenvolvida pelo contratado, bem como da
repactuação das condições de financiamento, serão compartilhados com o con-

tratante.
§ 3° - Para determinação de prioridade no pagamento, as despesas

decorrentes do contrato terão, quando previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO -, tratamento idêntico ao do serviço da dívida pública,
nos termos do § 2° do art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio de:

1 - garantias reais, pessoais, fidejussórias e seguros;

II - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança de
créditos do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a impostos,
prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos de contratante e
contratado;

III - vinculação de recursos do lIstado, inclusive por meio de fundos especí -

ficos, ressalvados os impostos.

Art. 17 - O contrato e o edital de licitacào poderão prever, para a hipótese
de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Estado, sem prejuízo
das demais sanções previstas na legislação federal aplicável, que:

1 - o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros, segundo
a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Es-

tadual;

II - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a faculdade de
suspensão dos investimentos em curso, bem como a suspensão da atividade que

O	 não seja estritamente necessária à continuidade de serviços públicos essenciais

O	 ou à utilização pública de infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à
rescisão judicial;

III - o valor do débito poderá ser pago ou amortizado com o valor que se-
ria compartilhado com o contratante nos termos do § 2° do art. 15.

Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o regime
1 de concessão e permissão da prestação de serviços públicos que não seja remu-

nerado por tarifa cobrada dos usuários e que obrigue o contratado a fazer in-
vestimento inicial superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não terá

O	 prazo inferior a dez e superior a trinta anos.
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CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FF'\lS

Arr. 19	 Fica criado o Conselho Gestor de Parccrias Puhlico-Privadas -
CGP -, vinculado à Governadoria do Estado de Minas Gerais.

1° - Cabe ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas
e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações.

§ 2° - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e tcr:'I em sua
composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do Estado e
Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e
Gestão, de Fazenda, de Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentívcl
e, como membro eventual, o titular da Pasta diretamente relacionada com o
serviço ou a atividade objeto de parceria público-privada.

§ 3° - Cabe à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Iconomico, por
meio de unidade operacional de coordenação de parcerias público-privadas
Unidade PPP -, nos termos de regulamento, executar as atividades operacionais
e de coordenação de parcerias público-privadas, assessorar o CGP e divulgar
conceitos e metodologias próprios dos contratos de parcerias público-privadas,
bem como dar suporte técnico na formatação de projetos e contratos, especial-
mente nos aspectos financeiros e de licitação, junto às Secretarias de Estado.

Art. 20 - Ficam criados no Quadro Especial constante do Anexo 1 da Lei
Delegada n° 108, de 9 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de provimento
em comissão, de recrutamento amplo:

1 - dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;

II - dois cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo GF-01;

III - um cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18.

Parágrafo único - A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei
serào feitas por decreto.

Art. 21 - Ficam revogadas a Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, e a
Lei n° 10.453, de 22 de janeiro de 1991.

Art. 22	 Usta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ize
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PARECER PARA O 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .../...

Comissão Especial

Relatório

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

Publicada no "Diário do Legislativo" em .../.../..., foi a proposição distribu-

ída a esta Comissão Especial para receber parecei, nos termos do art. 188, c/c
o art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

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

O parágrafo único do artigo inaugural da Constituição da República estabe-
lece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representan-
tes eleitos ou diretamente, nos termos da Lei Maior. Tal dispositivo representa
uma projeção do princípio da soberania popular, o qual se acha inscrito no inciso
1 do art. 10 da Lei Suprema como um dos fundamentos da República Federati-
va do Brasil. Por seu turno, o art. 14 explicita os institutos constitucionais me-

1

	

	
diante os quais se exerce diretamente a soberania. Tal preceito se acha redigido
nos seguintes termos:

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

1 - plebiscito;

1
	

II - referendo;
a	 III - iniciativa popular'.

Assim, o "caput" do artigo remete á lei inftaconsrirucional o disciplinamento
a
	

jurídico do plebiscito e do referendo. Em cumprimento a esse comando consti-
tucional, editou-se a Lei Federal n° 9.709, de 18/11/98.

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

a
	

A análise da proposição de que ora se cogita há de ser feita à luz dessas
a
	

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

A distinção conceitual entre plebiscito e referendo consiste no fato de que,
no primeiro, a consulta popular precede a medida institucional que se visa
instaurar. Se se trata de providência legislativa, a consulta popular há de preceder
a formulação normativa sobre a matéria. Já na hipótese de referendo, tal consulta
se dá posteriormente à edição do ato estatal, e o propósito 6 o de ratifici-lo ou
rejeitá-lo.

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

O art. 25 da Lei Maior estabelece expressamente o seguinte:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição".

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

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

o
Quanto ao inciso XV do art. 49 da Constituição Federal, que estabelece a

competência exclusiva do Congresso Nacional para autorização de referendo e
convocação de plebiscito, literalmente, o dispositivo pode conduzir, à primeira
vista, ao entendimento errôneo de que somente o Congresso se reveste de tal 	 w
prerrogativa. Trata-se, de fato, de perspectiva distorcida, pois esse dispositivo
há de ser interpretado considerando-se a circunstância de que o Brasil constitui 	 o
um Estado federativo, portanto várias das matérias que são tidas, no plano
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federal, como de competência exclusiva do Congresso Nacional são extrapoláveis
para a esfera dos Estados membros, passando, então, à competência exclusiva
da Assembléia Legislativa. Cite-se, por exemplo, a norma contida no inciso V
do art. 49, segundo a qual compete exclusivamente ao Congresso sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites da delegação legislativa. Tendo em vista o nosso modelo federativo, é
obvio que o dispositivo em questão se refere ao Executivo federal, visto que,
no âmbito do Estado membro, a Constituição do Estado contém norma de igual
teor, atribuindo, porém, tal competência fiscalizatória à Assembléia Legislativa.
A mesma orientação interpretativa há de ser aplicada no caso do disposto no
inciso XV do art. 49, referente ao plebiscito e ao referendo, de modo a fixar
seu real alcance. Se a matéria objeto de tais consultas populares for de grande
relevância nacional, transcendendo o âmbito de competência institucional dos
Estados membros, a competência para autorizá-las ou convocá-las é exclusiva
do Congresso Nacional. Caso digam respeito a matéria de grande relevância,
mas circunscrita ao âmbito de competência do Estado, a atribuição passa a ser
exclusiva da Assembléia Legislativa. Ratificando tal entendimento, cite-se o
disposto no art. 6° da Lei Federal n° 9.709, que disciplina os institutos do
plebiscito e do referendo, bem como da iniciativa popular. Eis a redação do
dispositivo:

"Art. 6° - Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito
l'ederal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados pela As-
sembléia Legislativa, de conformidade, respectivamente, com a Constitui-
ção Estadual e com a Lei Orgânica".

Assim, afigura-se não duvidosa a competência de que se reveste o poder cons-
tituinte estadual de fazer constar na Carta mineira disposição expressa estabe-
lecendo como atribuição privativa da Assembléia Legislativa a autorização de
referendo e a convocação de plebiscito. Contudo, para adequar a redação da
proposição ao disposto na lei federal citada, assim como ao nosso regime jurí-
dico e constitucional, entendemos ser cabível substituir a expressão "nas ques-
tões de interesse do Estado" pela expressão "nas questões de competência do
Estado". Ademais, julgamos ser oportuna a introdução de outro dispositivo na
Constituição Estadual, remetendo à legislação ordinária o disciplinamento ju-
rídico do exercício dessa competência privativa da Assembléia Legislativa, à
maneira do que ocorre no plano federal. Para viabilizar tais modificações, for-

mulamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição
em exame observa um dos princípios básicos da democracia participativa e se
afina com o regime jurídico e constitucional vigente, merecendo, pois, a apro-
vação desta Casa Legislativa na forma do substitutivo proposto.

Conclusão

1]	 Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição n° .../... na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO N° 1

AcrcsccnF:i dispositivos ao art. 62 da Lonstituiçio
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Ficam acrescidos ao art. 62 da Constituição do Estado o inciso

XXXVIII e o § 4°, com a seguinte redação:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

(...)

XXXVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito nas cluestocs de COlO-
pCtenci1 do 1 st:1d

§ 4	 () cxcrcicio da ComI)ctcnCia i'ctcrida 110 inciso XXXVIII dar-se-á n o
termos da lei.".

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

cação.

Sala das Comissões, ... dc ... de ...

Presidente

relator
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° .../...

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de \ço l.egislariva o' ..../..., de autoria da Ação Social Arqui-
diocesana - ASA -, solicita a realização de audiência pública para discutir o pro-
blema da moradia popular no Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de .../.../..., a proposta foi distribuída
a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno, pata
receber parecer.

Fundamentação

\ ASA fundamenta a solicitação objeto deste parecer na gravidade do
problema habitacional no Estado e na necessidade de sensibilizar a sociedade
civil sobre o tema, cm face da proximidade da 1 Conferência Estadual das
Cidades.

De fato, a problemática afeta ao acesso à moradia é uma questão que
demanda o envolvimento crescente da sociedade civil na busca de soluções para
seu enfrentamento, garantindo-se mais legitimidade às políticas públicas a serem
implantadas, com a participação dos beneficiários em sua definição e seu
acompanhamento.

A Conferência das Cidades tem justamente este objetivo: definir diretrizes
para uma política urbana, democrática e sustentável, com a participação direta
da população. A Conferência Estadual das Cidades constitui uma das etapas de
realização da Conferência das Cidades, evento promovido pelo Ministério das
Cidades, a ser realizado em outubro deste ano. Esse evento, de âmbito nacional,
conta com a realização de etapas preparatórias nos níveis municipal e estadual.
Minas Gerais aderiu à proposta, já tendo constituído uma equipe de mobiliza-
ção, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana.

O evento, cujo tema é "A Cidade para Todos", tem como lema a construção
de uma política democrática e integrada para as cidades. Em conformidade com
as reivindicações históricas dos movimentos de luta por moradia no País, a
conferência adotará o conceito ampliado de habitação, que incorpora, além do
acesso à moradia propriamente dita, as dimensões de transporte, trânsito seguro,
lazer e saneamento, este entendido como abastecimento de água, esgoto, coleta
de lixo, drenagem e controle de vetores. A Conferência Estadual desenvolverá
seus trabalhos a partir do tema e do lema nacionais, abordando as seguintes
questões: transporte, trânsito e mobilidade urbana; meio ambiente; habitação;
saneamento; desenvolvimento urbano e desenvolvimento econômico e social.
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A Confcrncia Nacional contará com a participação de 2.500 delegados, sen-
do 123 representantes do Estado de Minas Gerais e escolhidos pela Conferên-
cia Estadual das Cidades, segundo as indicações das Conferências Municipais.
Esses delegados irão definir diretrizes para a elaboração de uma política de de-
senvolvimento urbano em conformidade com esse novo conceito de habitação.

Consideramos, pois, extremamente importante o envolvimento da Assem-
bléia Legislativa no processo de divulgação da conferência, mediante a promo-
ção de um evento que qualifique a participação dos cidadãos mineiros nas di-
versas etapas de sua realização. Para tanto, seria interessante o acolhimento da
proposta, realizando-se uma audiência pública com a participação de represen-
tantes das 40 associações microrregionais do Estado e das entidades da socieda-
de civil afetas à luta pela melhoria da qualidade de vida urbana e de acesso a
bens e serviços urbanos. Sugerimos, ainda, que sejam convidadas a equipe de
mobilização do evento em Minas Gerais, coordenada pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e a Gerência de Desenvolvi-
mento Urbano de Minas Gerais, da Caixa Econômica Federal.

Conclusão

Em face do exposto, esta Comissão decide acolher a Proposta de Ação
Legislativa n° . . .1..., com a conseqüente realização de uma audiência pública
para a divulgação da 1 Conferência Estadual das Cidades e discussão de seus te-
mas.

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente	
In

z
Li

relator

(.3

o

1

u

1
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° .../...

Comissão de Participação Popular

Relatório

De autoria da Associação Comunitária de Chonin de Cima, a Proposta de
Ação Legislativa n° .../... tem por objetivo a edição de lei autorizando o De-
partamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais D[R-MG -
a assumir o controle e a manutenção da estrada que menciona.

Publicada em .../.../... no "Diário do Legislativo", foi a proposta distribuída

à Comissão de Participação Popular para ser apreciada, nos termos do art. 102,
XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

Pretende-se que seja editada lei autorizando o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Distrito de São Sebastião do Bugre, no Mu-
nicípio de Coroaci, à BR-451, a qual perfaz um total de 8km de extensão. Essa
proposta assemelha-se a outra apresentada pela mesma associação, a qual rece-
beu o n° 225, só se diferenciando em relação à rodovia que se pretende
"estadualizar". Ambas visam a possibilitar que determinado trecho rodoviário
seja incluído no Programa de Acesso aos Municípios Mineiros - Pró-Acesso -,
o que facilitaria a obtenção de vários benefícios a serem proporcionados com
recursos do Estado, como, por exemplo, o asfaltamento dessas vias. Devido à

estreita semelhança entre as duas propostas, aproveitamos os argumentos utili-
zados para a Proposta de Ação Legislativa n° 225, os quais trazemos à colação.

Embora não se desconheça a lamentável situação das rodovias do interior
do Estado e reconhecendo que os Municípios sofrem enormes prejuízos econô-
micos em virtude do isolamento provocado pela falta de trafegabilidade das vias
que a eles dão acesso, a pretensão de se editar lei autorizativa que vise a
"estadualizar" trecho rodoviário municipal é inviável juridicamente, pois fun-
damenta-se em pressupostos equivocados, conforme passaremos a explicar.

O DER-MG é uma autarquia estadual que tem, entre as suas atribuições,
justamente prestar serviços nas rodovias do Estado e colaborar com os Municí-
pios na manutenção de suas rodovias. A Lei n° 11.403, de 1994, que organiza o
DER-MG, estatui, em seu art. 30, III, VIII e X, o seguinte:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao I)ER-r\1G:

(...)

1

1
1

o

(1]

o
J
Id
o
o
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III executar, direta ou indiretamente, os serviços de projetos, implanta-
ção, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de
rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a prote-
ção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, Com Cti-

tidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de trans-
porte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de educação para
a segliranca dc transito nas rodovias;

X	 cooperar, dciiica 011 financciranicnic, colo () flO1Ci0 cm atividades
de interesse comum, integradas nas respectivas competências;" (grifos nossos).

Vê-se, dessas disposições, que a citada autarquia já possui competência legal
para prestar todo tipo de serviço visando a recuperar e a manter a malha rodo-
viária que perpassa o território do Estado, sejam rodovias estaduais, sejam ro-
dovias de outros entes federados, estando essa última hipótese condicionada í'i

celebração de convênio, contrato, ajuste ou acordo entre os partícipes. A raaao
disso é que uma autarquia estadual não poderia atuar em via pertencente a ou-
tro ente federado sem a anuência deste, apoiando-se unicamente na força
impositiva de uma lei estadual, o que caracterizaria uma intervenção indevida
em patrimônio alheio, ainda que a medida trouxesse benefícios a esse
patrimônio. Ora, como não se trata de desapropriação - procedimento admi-
nistrativo pelo qual se impõe ao proprietário a perda de um bem, em troca de
justa indenização -, editar uma lei estadual autorizando o Estado a retirar do
Município uma parcela do seu domínio seria agredir a autonomia político-ad-

	

ministrativa desse ente federado, violando, desse modo, o princípio do pacto 	 E
	federativo, consagrado na Constituição Federal. A assunção, pelo DER-MG, 	 7

do controle e da manutenção da rodovia municipal em questão não depende
de lei, mas, tão-somente, da celebração de um convênio entre as partes interes-
sadas. É importante salientar, por outro lado, que a celebração desse tipo de

	

ajuste independe de autorização legislativa, conforme entendimento do Supre- 	 Li
	mo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da 	 O
	Constituição Estadual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5, o qual 	 Ô

condicionava a celebração de convênios à autorização legislativa.	 w
\'ê-se, do exposto, que a pretensão da Associação Comunitária de Chonin

	

de Cima esbarra em óbices jurídicos que impossibilitam esta Comissão de Par- 	
w

ticipação Popular de atendê-la na forma que nos foi proposta. Caso fosse apre-

	

sentado, o projeto de lei pretendido estaria eivado de vício de inconstitucio- 	 1

	

nalidade, segundo o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça desta 	 Id
Casa, que examinou vários projetos de lei de iniciativa parlamentar semelhan-

	

tes à proposta em exame, entre os quais citamos os Projetos de Leis n° 563 e 	 Q
863, de 2003, os quais receberam pareceres pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade em virtude dos mesmos argumentos
expendidos.

Outrossim, a via jurídica adequada neste caso não é a apresentação de um
projeto de lei, mas a solicitação de providência junto a órgão da Administração
Pública, o que faremos, nesta oportunidade, por meio de requerimento, o qual
será apreciado conclusivamente por uma das comissões permanentes desta
Casa, nos termos do art. 103, III, "a", do Regimento Interno.

Conclusão

Em face do exposto, acatamos a Proposta de Ação Legislativa n .../..., por
meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, de de

Presidente

relator

REQUERIMENTO N°

[xm . Si. ]'residente da Assembléia 1 .egis!ativa do Fstado de Nlinas Gerais:

() Deputado que este subscreve, atendendo a pedido da Associação Comu-
nitária de Chonin de Cima, requer a \T.EX., nos termos regimentais, seja enca-
minhado ofício ao Governador do Estado, solicitando que o DER-MG assuma
o controle e a manutenção da estrada que liga o Distrito de São Sebastiào do
Bugre, no \Iunicípio dc Cot-o:ici, à BR-451, em uru total de 8km de cxtcnsio.

Sala das (( )missocs, de de

w
o

Q	 Deputado
—	 Presidente da Comissão de Participaco Popular
w
o
a
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 2 E 3 AO
PROJETO DE LEI N-.../...

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei 0 ••/•••, da Comissão Parlamentar de ln1ucrito para, no
Prazo de 120 dias, Apurar Denúncias que Envolvem o Sistema Penitenciário
Estadual, dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade; à Comissão de
Direitos Humanos, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, e à Co-
missão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se manifestou favora-
velmente à matéria, acolhendo a Emenda n° 1, da Comissão precedente.

Na fase de discussão do projeto no 1° turno, foram apresentadas, em Plená-
rio, as Emendas n°' 2 e 3, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, § 2°, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda n° 2 pretende acrescentar artigo ao projeto, estatuindo que "os
Bacharéis em Direito policiais civis ora prestando serviço como Delegados Es-
peciais de Policia, amparados pelo art. 23 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Carta Estadual, já com vencimentos e vantagens da classe
inicial da carreira de Delegado de Polícia 1, passam a integrar o quadro efetivo
de Delegado de Carreira da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública". O parágrafo único desse dispositivo assegura a tais servidores a
promoção na carreira, por merecimento e antigüidade.

O art. 37 da Constituição da República consagra como princípio basilar da
administração pública a estrita observância da ordem legal. Sob esse aspecto, a
Emenda n° 2 afigura-se-nos imprópria, porquanto contém vícios de inconstitu-
cionalidade, tanto de ordem formal quanto material. Com efeito, a emenda cria
cargos no âmbito do Poder Executivo, mais precisamente, na estrutura orgâni-
ca da Secretaria de Segurança Pública. Ora, para se viabilizar medida dessa na-
tureza por meio do Legislativo, faz-se mister observar a reserva de iniciativa
atribuída ao Chefe do Executivo, nos termos do art. 66, III, da Carta Estadual.
No que diz respeito ao aspecto material, há ofensa direta ao preceito constitu-
cional que consagra a exigência de concurso para o provimento de cargos pú-
blicos. Ademais, a medida preconizada pela emenda acarreta aumento de des-
pesa, visto que representa aumento de gastos com a folha de pessoal.

A Emenda n° 3, por seu turno, determina que "os Bacharéis em Direito po-
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liciais civis ora prestando serviço como Assistentes judiciários na Casa de De-
tenção Antônio Dutra Ladeira na defesa de internos carentes passam a integrar
quadro suplementar da Defensoria Pública no cargo de Defensor Público Ad-
junto, que se extinguirá com sua correspondente vacância". O parágrafo único
do dispositivo assegura a esses servidores a percepção de 70 0/o da remuneração
de Defensor Público de Primeira Classe.

Valem aqui os mesmos argumentos expendidos relativamente à Emenda n'
2, no que se refere à não-observância de preceitos da Lei Maior, tanto de or-
dem formal quanto material. De fato, o art. 66, III, "f", da Constituição Esta-
dual atribui ao Chefe do Executivo iniciativa privativa em matéria de organi-
zação da Defensoria Pública. É este o vicio formal da proposição. Relativamente
ao conteúdo, a emenda faz tábula rasa da exigência constitucional de concurso
público para provimento de cargos públicos. Por fim, a proposição acarreta au-
mento de despesa, uma vez que gera elevação de gastos com pessoal.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição das Emendas n° 2 e 3 apresenta-
das ao Projeto de Lei n .../...

Sala das Comissões, ... de ... de

Presidente

relator

MODELO ND 3,

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
DE LEI N° ... /...

Relatório

Com fulcro no inciso II do art. 70 da Constituiçào do Estado, o Governa-
dor vetou integralmente a proposição de lei em epígrafe, que cria cargos na es-
trutura orgânica das Secretarias dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar
do Estado, por considerá-la contrária ao interesse público.

Esgotado o prazo de 20 dias sem que a Comissão Especial emitisse parecer e
incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145, c/c o
art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este relator para, em 24
horas, emitir parecer sobre a matéria.

1
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Fundamentação

A proposição de lei a que se opõe o veto governamental tem por objetivo a
criação de cargos no quadro de pessoal das Secretarias dos Tribunais de Alçada
e de Justiça Militar. Tais cargos destinam-se a propiciar a adequada estrutura
de apoio a esses Tribunais, especialmente para o funcionamento de duas novas
Câmaras de Julgamento e de uma secretaria responsável pela tramitação de fei-
tos especiais no Tribunal de Alçada, bem como do gabinete do Presidente do
Tribunal de Justiça Militar. Também se propõe recompor o quadro de assessora-
mento direto dos Juízes do Tribunal de Alçada, como ocorreu recentemente
em relação ao Tribunal de Justiça, nos termos da Lei n° 14.078, de 2001.

Nas razões do veto, o Chefe do Executivo esclarece que a Secretaria de Es-
tado de Fazenda, solicitada a manifestar-se sobre a proposição, ressalta que a
criação de cargos proposta resulta em aumento da despesa pública com gastos
de pessoal, conflitando com as limitações impostas pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal - LRF.

Diante da manifestação contrária da Secretaria de Estado de Fazenda, ór-
gim responsável por prover o governo do Estado de informações sobre as finan-
ças públicas estaduais, reconhecemos a necessidade do veto em exame, não
obstante o nosso reconhecimento da crescente demanda jurisdicional que
o Tribunal de Alçada vem enfrentando.

Conclusão

Somos, portanto, pela manutenção do veto oposto à Proposição de Lei no...!

Sala das Reuniões, ... de ... de

relator

- HELÉJ

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° .../..

(Nova redação, nos termos do S 1° do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado..., o projeto de lei em epígrafe altera as Leis n°'
11,394, de 1994, e 12.366, de 1996, que dispõem sobre o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional do Jaíba.
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\ proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e à
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua
aprovação na forma proposta.

Em seguida, veio o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos temios
do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia ... /. . ./..., foi
acatada sugestão de emenda do Deputado ..., dando ensejo à apresentação de
nova redação do parecer, nos termos do 1° do art.138 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba, criado pela 1,ei n 11.394,
de 1994, alterada pela Lei n° 12.366, de 1996, tem como objetivos a promoção
da melhoria das condições socioeconômicas da região de abrangência do proje-
to do Distrito Agroindustrial do Jaíba, a expansão de suas fronteiras agrícolas
e a elevação de seus índices de produtividade por meio do desenvolvimento da
irrigação.

O projeto consolida a legislação existente e revoga as leis anteriores. Con-
forme exposição de motivos enviada pelo Governador do Estado, as alterações
propostas visam a atrair investidores para a continuidade e o sucesso do Proje-
to Jaíba.

As modificações objetivam o aprimoramento do Fundo e, conseqüentemente,
a geração de emprego e de renda em toda a região do Norte de Minas. O pro-
jeto inova a legislação vigente, com a permissão da aplicação de recursos do Fun-
do em atividades e projetos de melhoria e conservação ambiental e com a in-
clusão, entre os beneficiários dos programas de financiamento, de empresas in-
dustriais,comerciais e de serviços que estejam localizadas no território minei-
ro, fora do Distrito Agroindustrial do aíba, mas que tenham vinculação direta
com os produtores rurais do Projeto.

As medidas propostas, além de possibilitarem a transferência de recursos ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à Fundação Rural Mineira - Ruralminas
- para a implantação de áreas de preservação ambiental, possibilitam a atração

o de novos investidores para a região e criam condições para facilitar o escoamento
da produção agrícola, além de conferirem mais agilidade à operaeionalizaçao
do Fundo.

o
Estão consignados no orçamento para 2003 recursos no valor de

R$26.500.000,00, destinados ao Fundo, e a proposta orçamentária para 2004 des-
W	 tina R$22.950.000,00 para investimentos em irrigação.

O projeto não cria novas despesas para o erário, e as mudanças que propõe

w	 poderão aumentar a arrecadação tributária do Fstado, como consequência do

Q	 crescimento econômico da região.

O	 Com o objetivo de regularizar a situação da área de 30.000ha utilizada pelo
Projeto Jaíba, hoje de propriedade da Minas Gerais Participações S. A. - MGI
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o Deputado ... apresentou sugestão de emenda, incorporada ao final deste
parecer como Emenda n° 1, autorizando a atual proprietária a transferir o re-
ferido jinovel à lutidjçio Rural 	 lineira - Ruriniinas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos, pela aprovação do Projeto de Lei li' > fl(

turno, com a Emenda n' 1, a seguir redigida.

Emenda n° 1

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Fica a Minas Gerais Participaçôes S. A. - MGI - autorizada a
transferir à Fundação Rural Mineira - Ruralminas - área de 30.000ha (trinta
mil hectares) localizada no Município de Jaíba, havida conforme registra-
do sob o n° 18.844, a tis. 2()4 do l.i\ ro l-\, ito Li1- 16rio de Registro de
1 moveis de NIangi.'".

SaI:i das (.oinissoes, ... de ... de

Presidente

relator

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° .../...
ovo relator, nos termos do art. 138, § 30, do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado ..., o Projeto de Lei n° .../... cria o Fundo Estadual
de Combate e Erradicação da Pobreza e dá outras providências.

Publicado em .../.../..., o projeto foi distribuído a esta Comissão, para ser 	 1
analisado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, bem como às Comis-
sõesde Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para análise da matéria nos termos regimentais.
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Rejeitado o parecer do relator, em reunião desta Comissão realizada no
dia .../.../..., foi designado novo relator para emitir parecer, nos termos do dis-
posto no art. 138, 3°, do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme consta no art. 1° do projeto em exame, o lundo Estadual de Com-
bate e Erradicação da Pobreza tem como objetivo assegurar a todos os minei-
ros o acesso a níveis dignos de subsistência, por meio da aplicação de seus re-
cursos em ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, refor-
ço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social, voltados
para a melhoria da qualidade de vida.

Merece destaque a relevância da iniciativa, que se reveste de caráter social e
busca assegurar aos mineiros os direitos da saúde, da educação e da habitação,
essenciais a uma digna qualidade de vida.

Todavia, o projeto necessita de aperfeiçoamento, em razão de problema de
natureza jurídico-constitucional que apresenta e que procuramos sanar por meio
da Emenda n° 1. A referida emenda suprime o inciso 1 do art. 2° do projeto,
que apresenta vício de inconstitucionalidade por contrariar o disposto no
art. 167, IV, da Constituição da República e no art. 161, IV, da Constitui-
ção Estadual, que vedam a vinculação de receita de impostos a órgão, fun-
do ou despesa.

Além disso, considerando que as leis instituidoras de fundo, de acordo com
o comando do art. 30 da Lei Complementar n° 27, de 1993, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar n° 36, de 1995, devem especificar o ór-
gão ou entidade gestora, o agente financeiro, a previsão de remuneração máxi-
ma dos serviços prestados pelo agente financeiro e o grupo coordenador do fun-
do, apresentamos as Emendas n°5 2 a 4, redigidas ao final deste parecer.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 5, em razão da necessidade da prévia
dotação dos recursos orçamentários para o Fundo.

Conclusão

Em face dos argumentos apresentados, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° .../... com as Emendas
nos 1 a 5, a seguir redigidas.

Emenda n° 1

Suprima-se o inciso 1 do art. 2°.

Emenda n° 2

Dê-se ao "caput" do art. 50 a seguinte redação:

"Art. 5° - O Fundo tem como órgão gestor a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social e Esportes, ao qual compete:".
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Emenda n° 3

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - O agente financeiro do Fundo é o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG.

Parágrafo único - A remuneração do agente financeiro não poderá exceder
0,5 0 0 (meio ponto percentual) da receita anual do Fundo.".

Emenda n° 4

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Compõem o Grupo Coordenador do Fundo representantes dos
seguintes órgãos e entidades:

- um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão;

11 - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;

III - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais - BDMG;

IV - um representante da Secretaria de Estado da Educação;

- um representante da Secretaria de Estado da Saúde;

VI - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes.".

Emenda n° 5

Dê-se ao art. 7" a seguinte redação:

	

"Art. 70 - 
Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua	

wpublicação.".	
o
1-

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

	Presidente	 O

o
o

relator

o

(A

o
J
w
o

o
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° .../

Comissão de Redação

Relatório

Projeto de Lei 11 0 ... /..., de autoria do Deputado ..., tic altera o art. 2°
da Lei no ..., de .../.../..., foi aprovado no 2° turno com as Emendas nos 1 e 2
ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Redação, ao avaliar o texto do projeto aprovado, identifi-
cou, em seu art. 1°, um problema de expressão de temporalidade, em virtude
da remissão que o comando do dispositivo faz ao art. 2° da Lei no ..., de .../.../

com o objetivo de alterar a vigência do prazo aí estabelecido.

O art. 2° daquela lei estipulou que os Municípios aos quais o Estado, na oca-
sião, pretendia doar imóveis teriam o prazo de 120 dias para manifestar sua
concordância com a transação. A contagem dos dias teve início em 30/7/98 e

findou em 27/11/98. Os Municípios que não formalizaram tempestivamente

fJJ	 seu consentimento não puderam receber o imóvel.

O O projeto que chega para a redação final, pretendendo dar nova oportuni-
dade aos Municípios que, na época prevista, não se pronunciaram, promove,
nos termos aprovados em 2° turno, a distensão do prazo inicial (de 120 dias)

para 36 meses contados a partir de 30/7/98.

A proposição, assim redigida, comete um e(1ulvoco técnico ai) determinar a

o	 dilação de um prazo que, há um ano e meio, encontra-se prescrito. É evidente

O que, muitas vezes, a legislação intervém retroativamente no mundo jurídico,
para acomodar direitos ou convalidar situações que a própria realidade,
irrevogavel mente, concretizou. Mas essa ação mio tem o condão de alterar o

ato normativo que, no tempo, já se esgotou.

O art. 2° da referida lei deve ser considerado, nesse contexto, um tipo de
Iii	 disposição transitória, uma vez que seu efeito j urídico se encontra restrito a

um intervalo de datas determinadas e não goza da abstração temporal própria

w	
dos preceitos de caráter permanente.

Q	 Para solucionar o impasse que desse modo se apresenta, a Comissão de Re-

O	 dação propõe uma outra forma de expressão para o art. l O , pela qual se dê ao
prazo objetivado a condição real de novo prazo, e não de prazo dilatado. Uma
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que se pode precisar, pelos próprios dados contidos 110 pro j eto, a data
ta do fim do novo prazo, optou esta Comissão por referi-Ia diretamente.

Isclareça-se, por fim, que as modificações operadas no texto da proposição
se fazem com absoluta fidelidade à norma aprovada em Plenário, mantendo-se

exatamente o mesmo quadro temporal que a articulação anterior configurava.

Conclusão

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

PROJETO DE LEI N° .../...

Reabre o prazo para que os Municípios a que se

refere a Lei n° ..., de ... de ... de ..., possam
manifestar-se sobre a doação ou a reversão dos
imóveis que menciona.

A Assembléia Legislativa do [stado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os Municípios enumerados 110 Anexo da Lei n° ... . de ... de ... de
aí incluídos os Municípios a que se refere o art. 2° desta lei, terão até o dia
de ... de ... para manifestarem formalmente à Secretaria de Estado de Recur-

sos Humanos e Administração o seu interesse pela doação ou pela reversão do
imóvel a cada um destinado.

Parágrafo único - A ausência da manifestação a que se refere o "caput" des-
te artigo implica a renúncia tácita à doação ou à reversão.

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

(O

o
1-
z
w

o

Sala das (,(>mis sões, ... de ... de

Presidente

relator

a

1

a

a
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° .../...

Comissão de Redação

Procto dc 1,ci n ........de tu orla do Governador do 1 .st:ido, rpie auto-
ri.a o Poder Executivo a doar ao Município de c;oianá o imóvel que especiti-
ca, foi aprovado no 2° turno na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do ai-r.
268 do Regimento Interno.

No art. 3° do projeto, transformado em art. 2° neste parecer, em virtude
da transformação de seu art. 2° em parágrafo único do art.1°, não estava pre-
vista a data do início da contagem do prazo de três anos nele estabelecido, r:t-
zão pela qual esta Comissão acrescentou, como marco inicial, a data da lavratura
da escritura pública de doação, apropriada para leis que tratam de alienação de
imóvel por meio de doação.

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

PROJETO DE LEI N° .../...

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Goianá o imóvel rluc especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Goianá
o imóvel constituído de terreno com área de 10.500m' (dez mil e quinhentos
metros quadrados), situado naquele Município, no lugar denominado Fazenda
Capoeirinha, registrado sob o n° 7.901, a fis. 05 do Livro 3-0, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Novo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à implantação
de bosque municipal de espécies nativas e de banco de germoplasma, para per-
petuação dessas espécies.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

o
1-
z
w
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se, findo o prazo de três anos contados da data da lavratura da escritura públi-
ca de doaeo, não hc tivcr sido dada dcstinaeao prcvista no paragrao onico
do art. 10.

\rt. 3	 - 1 sra lei Ci)Ita Cli) \i"()1 11;1 data dc soa )OhllCJCaO.

Si da (. )i)1iS5005,	 de	 dc

Pi'csidcntc

JDLLO N

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° .../...

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° .../..., de autoria do Deputado ..., que dá nova redação
ao art. 30 da Lei n° ..., de ... de ... de ..., e dá outras providências, foi aprovado
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 1° do art.
268 do Regimento Interno.	 L

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou que o texto do art. 2°
aprovado em 2° turno, correspondente ao art. 1° do projeto original, refere-se, 	 2
equivocadamente, por pura falha formal, a todo o art. 30 da Lei n° ..., de ... de

de ..., quando, na verdade, de acordo com a vontade do Plenário, deveria
referir-se somente ao seu "caput". Mantida desse modo, a redação levaria à
revogação do parágrafo único de tal artigo. 	

r
A intenção clara do Plenário, ao aprovar a matéria, foi a de alterar somente

o "caput" do artigo em vigor, sem afetar seu parágrafo único. É o que se
depreende da justificação do projeto original, bem como da fundamentação dos
pareceres apresentados sobre ele: em nenhum momento do processo faz-se alusão
à norma contida no parágrafo, nem vagamente se manifesta o propósito de 	 ti)
revogação desse dispositivo. O que se apresenta, discute e vota é alteração 	 O
somente do "caput" do art. 30 da lei.

O próprio autor da matéria, atentando para o erro inicial do texto, que pas-
sou despercebido durante todo o processo, solicitou a atenção desta Comissão
para o fato, mediante ofício encaminhado ao seu Presidente.
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Por essas razões, visando dar ao texto a expressão correspondente ao que
o Plenário aprovou, a Comissão efetuou a correção necessária na redação
do art. 2°.

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

PROJETO DE LEI N° .../...

Altera a redação do "capur" dos arts. 28 e 30 da
Lei o° ..., de ... de ... de ..., que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos
devidos por serviços extrajudiciais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mina ,,, Gerais decreta:

Art. 1° - O "caput" do arr. 28 da Lei n° ..., de ... de ... de ..., passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 28 - O Tabelião e o Oficial de Registro manterão, em lugar visível e
de fácil acesso ao público, as tabelas de valores constantes tios anexos desta lei,
devidamente atualizados.".

Art. 2° - O "caput" do art. 30 da Lei n° ..., de ... de ... de ..., passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 30 - Os serviços notariais e de registro manterão permanentemente
pessoa apta a fornecer ao interessado informações relativas à cobrança dos
emolumentos, munida de cópia atualizada desta lei.".

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissàes, ... de ... de

Presidente

relator

a

a
a
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JDELO N° 4

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°.../...

Comissão de Redação

() Projeto de Lei n° .../..., de autoria do Deputado ... e outros, que modifi-
ca dispositivo da Lei n° ..., de ... de ... de ..., alterado pela Lei n° ..., de ... de
de ..., foi aprovado no 2° turno na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no
1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Esta Comissão propõe que o § 2° do art. 4° da Lei n° ..., de ..., constante
no art. 1° do Substitutivo n° 1, seja transformado no art. 2° da proposição,
com o objetivo de sanar impropriedade em sua articulação temporal. O dispo-
sitivo estabelece um prazo a ser contado a partir da data da publicação da nova
lei. Entretanto, na forma como se apresentava, remetia à época da publicação
da lei modificada, o que, sem a devida correção, tornaria inviável sua aplica-
ção.

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

PROJETO DE LEI N'.../...

Dá nova redação ao art. 4° da Lei n° ..., de ... de
de ..., que altera dispositivo da Lei n° ..., de

de...de....

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Arr. l - E) art. 40 da Lei n° ..., de ... de ... de ..., modificado pelo art. 38 da
Lei n° ..., de ... de ... de ..., e pelo art. 4° da Lei n° ..., de ... de ... de ..., passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas o
parcelamento, em até cem parcelas mensais, do crédito tributário formalizado
até 31 de dezembro de ..., inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua
cobrança.

Parágrafo único - Ficam anistiados as multas de mora, as multas de
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revalidação, as multas isoladas e os juros moratórios referentes ao crédito tri-
butário de que trata o 'caput' deste artigo aplicados até a data nele fixada.".

Art. 2° - Os benefícios de que trata o art. 4° da Lei n° ..., de ... de ... de
com a redação dada por esta lei, poderão ser requeridos no prazo de sessenta
dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das (omissàcs. ... de ... de

Presidente

rc la o) r
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T)DELD ND

ELATÓRIO FINAL DE CPI

AO

Epígrafe

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR AS DE-
NÚNCIAS DE MÁ UTILIZAÇÃO E DE DESVIO
DAS VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-
MENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉ-
RIO —FUNDEF - EM MUNICÍPIOS MINEIROS

Criação da CPI:

a) objetivos;
b) composição;
c) prazo de funcionamento.

Introdução
Antecedentes:

a) o que é o Fundef;
b) fontes de recursos do Fundef;
c) fiscalização, acompanhamento e controle social do

Fundef.

Investigação das denúncias:

- coleta de depoimentos;
- exame da correspondência recebida;
- exame da documentação recolhida;
- análise dos resultados.

Conclusão	
Recomendação de providências

Síntese dos fatos apurados

Relação da legislação do Fundef
Anexos

Documentos juntados aos autos

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

Deputados

Nota: Em vista da extensão desse tipo de documento, reproduzimos aqui apenas
o seu sumário, a título de modelo para estruturação de relatório final de CPI.

IL

aa
a
a
aa

Desenvolvimento
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SEPADR.

Epígrafe RECLRSO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA N°

Vocativo Senhor Presidente,

Na reunião de ././..., cuja ata foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 1..!..., V. Exa. proferiu a Decisão Normativa n° ..., cm
resposta a questão de ordem suscitada pelo Deputado ..., por meio da qual
o Deputado citado postulava fosse observado o preceito constitucional que
determina o sobrestamento da deliberação sobre os demais assuntos quando
constar na ordem do dia projeto do Governador com pedido de urgên-
cia, transcorridos 45 dias. V. Exa. entendeu que poderia restringir a inci-
dência do sobrestamento às matérias que se encontrassem na 2' Fase da
Ordem do Dia, alegando que a interpretação literal da norma provocaria
o engessamento de todo o processo legislativo.

"Data venia", Sr. Presidente, não podemos concordar com esse enten-
dimento.

Primeiramente, porque o dispositivo constitucional é cristalino ao de-
terminar que se sobresteja a deliberação quanto aos demais assuntos. O
legislador poderia ter usado expressões como "outros projetos", "matéri-
as constantes na mesma fase da ordem do dia", etc. Mas não o fez. Para
manifestar sua intenção, usou a expressão "demais assuntos", deixando cla-
ro que nada poderia ser objeto de deliberação da Assembléia. Segundo pre-
ceito latino, "in claros non est lntcrpretauo". Portanto, Sr. Presidente, se,
onde a lei é clara, não cabe interpretação, os artigos citados só admitem
um entendimento: nenhuma matéria constante na ordem do dia, seja na
1', seja na 2' Fase, poderá ser votada, havendo matéria na pauta produ-
zindo o sobrestamento. Ademais, avaliar a conveniência de se aplicar OU

não a lei parece-nos uma exorbitância de procedimento.
Em segundo lugar, porque não é verdade que o mandamento consti-

tucional provoque o engessamento do processo legislativo. Muito pelo con
trário, a paralisação que ele enseja tem o objetivo de propiciar o exercício
da dinâmica da democracia, efetivada no entendimento e na negociação.
Não resta dúvida de que o objetivo teleológico é promover o acirramen-
to da discussão em torno da matéria e o reconhecimento da urgência da
decisão da Assembléia Legislativa sobre ela. E, para tal, a lei impede a dia
persão, ordenando que cessem as deliberações sobre todos os assuntos ate
que se ultime a decisão sobre a matéria que provocou o sobrestamento.
O entendimento dado por V. Exa. reduz a amphtudc das funções do Po-
der Legislativo, as quais não se esgotam na atividade legiferante.

Em vista do exposto, Sr. Presidente, aguardamos que V. Exa. dê pro-
vimento a este recurso, enviando-o à consideração da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e submetendo-o à decisão soberana do Plenário.

Sala das Reuniões, ... de de

Deputado

Texto

o

z
w

(.3

o

o

1

1

a

a
	

Fecho
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ATA

Como apenas a ata da reunião de Plenário é publicada na ínlegra, toma-se aqui

como modelo a ata de uma reunião ordinária, na qual é simulado o maior número

possível de incidentes, com sua forma de registro na ata sucinta e na minuciosa.

Também é apresentado modelo de ata sucinta de reunião de Comissão e, por fim,

há dois modelos de ata de reunião de Bancada, usada para acompanhar comunicação

sobre - /ã rmacão de Bloco Parlamentar e escolha de Líderes.

ELÉJ N° 43

ATA DA... ' REUNIÃO ORDINÁRIA DA a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA •••a LEGISLATURA, EM .../.../...

Presidência dos Deputados ... e

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 1 ' Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagem n° .../... (encaminha o Projeto de Lei n° .../...),
do Governador do Estado - Proposta de Ação Legislativa n° ... - Ofícios, tele-
gramas e cartões - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n Os ... a .../... - Requerimentos n° ... a .../... - Requerimentos
da Comissão Especial ... e do Deputado ... - Proposição Não Recebida: Projeto
de Lei do Deputado ... - Comunicações: Comunicações da Comissão de ... e
dos Deputados .... .... ... e ... - Comunicação Não Recebida: Comunicação do
Deputado ... - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados .... ... e ... - 2' Parte
(Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° ... /... - Lei-
tura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do De-
putado ...; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comis-
são de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° . ../...; rejeição -
Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão Especial ...; aprovação
- Requerimento n° .. /...; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n°
.1...; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - 2' Fase: Discussão e Votação

de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
n° ...; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° .../...; discurso do
Deputado ...; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição n° .../...; aprovação na forma do
vencido em l turno - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Comple-
mentar n° .../...; aprovação - Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° .../
...; apresentação da Emenda n° 6; encerramento da discussão; encaminhamen-
to da emenda com o projeto à Comissão de ... - Discussão e Votação de Pare-
ccres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Comple-
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mcntar n° ... /...; discurso do Deputado ...; encerramento da discussà); aprova-
ção - 3a Parte: Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: Discurso do De-
putado - Fnccrrarncnto - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Coniparecum as Deputadas e os Deputados:
- ... - ... -	 (Os liames cli,s Depiitadtzs e dos Deputados zYm sepmidos paz-

hijen.)

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado ...) - Às 1 4h! 5min, a lista de comparecimento
registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a
proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

P Parte

P Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado ..., 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anteri-
or, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado ..., 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° /*

Belo Horizonte, ... de ... de

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia
Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica. O imóvel
mencionado no projeto não se encontra afetado a qualquer uso de interesse do
serviço público estadual, estando, assim, desimpedido para ser doado ao
Município de Cataguases, que lhe dará destinação de interesse coletivo, nos
termos de cláusulas próprias consignadas no projeto.

a

	

	
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevado

apreço e consideração.

Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N'.../...

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Cataguases o imóvel que especifica.

a
	

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
a

	

	
Cataguases terreno com a área de 3.000,00m 2 (três mil metros quadrados), onde
funcionou a Escola Estadual Clóvis Salgado, registrado sob o n° 12.881, a fls.
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68 do Livro 3-AK, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo destina-se
à construção de uma praça de esportes.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Esta-
do se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pú-
blica de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

- Publicado, vai o projeto às Comissões de ... e de ... para parecer, nos ter-
rnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° .../...

Criação de um programa de turismo sustentável - Caminhos do São Fran-
cisco -, agregado ao programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Fran-
cisco, como instrumento de desenvolvimento de toda a região, a ser viabilizado
com recursos dos governos federal e estadual e dos Municípios abrangidos pela
bacia.

Lntidade:

Representante:

- Distribuído à Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS

Do Sr. ....Secretário de Fazenda, prestando as informações solicitadas em
requerimento da CPI do ... encaminhado por meio do Ofício n° ... / ... /SGM.

(- À CPI do ...)

Do Sr. ....Presidente da Câmara Municipal de ..., solicitando esclarecimen-
tos a respeito da situação funcional dos Diretores e Vice-Diretores de escolas
estaduais. (- À Comissão de ...)

TELEGRAMAS

Do Sr. ..., Senador, encaminhando informações solicitadas por intermédio
do Ofício n° ... / ... /SGM.

CARTÕES

Do Sr. ....Presidente da Câmara Municipal de ..., dando ciência à Casa da
nova composição da Mesa da referida Câmara.

2 Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a pala-
vra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI N° .../...

Garante o cumprimento do art. 62 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e do art. 10, inciso II, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
quanto ao transporte de alunos da rede pública de
ensino comprovadamente carentes e moradores
nas áreas rurais - Transporte Escolar Solidário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado desenvolverá, em cooperação com os Municípios, Pro-
gramas de apoio ao transporte escolar que assegurem os recursos financeiros
indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos à escola.

Parágrafo único - O transporte escolar gratuito só será concedido aos alu-
nos comprovadamente carentes das áreas rurais.

Art. 2° - O Estado procurará atender a todas as solicitações apresentadas
pelos Municípios, após a análise das suas reais necessidades, cumpridos os crité-
rios dispostos nesta lei e comprovada a aplicação pelo Município de, no míni-
mo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita em educação, nos termos do
art. 212 da Constituição Federal.

Art. 3° - O Município se comprometerá a arcar com as despesas referentes
ao transporte de alunos da rede municipal.

Art. 4° - Os Municípios que transportarem alunos da rede estadual, do en-
sino fundamental e médio, serão ressarcidos em suas despesas com este serviço,
garantindo-se, desta forma, o cumprimento do are 62 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

Art. 5° - Os Distritos que não contarem com escolas da rede pública, de
ensino fundamental e médio, em sua circunscrição terão prioridade na conces-
são dos recursos estaduais destinados a prover o transporte escolar.

Art. 6° - Para a obtenção dos recursos a que se refere o art. 1°, os Municí-
pios deverão encaminhar solicitação acompanhada de informações sobre o nú-
mero de alunos carentes residentes em sua área rural, bem como os Distritos
de que trata o artigo anterior.

Parágrafo único - As informações de que trata o "caput" serão prestadas a
cada quadrimestre à Secretaria de Estado de Educação, de forma que esta possa
dimensionar as necessidades orçamentárias para o atendimento da despesa, vi-
sando ao exercício subseqüente.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias após a sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu art.

110
A
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a

a

a
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10, inciso II, define a responsabilidade de cada ente da Federação quanto às di-
fcrentes modalidades de ensino: a manutenção do ensino fundamental é com-
partilhada por Estados e Municípios, e a do cosmo médio rcsponsabilidadc
exclusiva do Estado.

O transporte escolar em Minas Gerais, incsmno dos alunos matriculados nas
escolas da rede estadual, tem ficado a cargo das prefeituras municipais. Os custos
do transporte escolar rural têm sido maiores para os Municípios mais carentes,
que possuem percentual maior de habitantes no campo, e para Municípios com
maior extensão territorial.

As despesas com essas atividades impossibilitam os Municípios mais carentes
de investir em outros programas educacionais e de valorização dos profissionais
do magistério, com reflexos negativos na qualidade da educação oferecida pelo
poder público. Ademais, tendo em vista os parcos recursos dos Municípios, os
veículos quase sempre não estão em condições de garantir a segurança dos
alunos. Além disto, o art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal cria um
embaraço para a Prefeitura garantir o transporte de alunos inscritos na rede
estadual. Em outras unidades da Federação, o assunto está a merecer a busca
de soluções. No Rio Grande do Sul, já existe uma lei que regula a
cooperação financeira entre o Estado e os Municípios, no Programa de
Transporte Escolar Rural.

Por esses motivos, propomos a implementação de um programa de apoio
ao transporte escolar realizado pelos Municípios, de forma a garantir a segu-
rança dos alunos e a cumprir a legislação específica, recompensando, mesmo
que parcialmente, o esforço dos Municípios no oferecimento do transporte es-
colar. A implementação deste programa deverá ser coordenada pela Secretaria
de Estado de Educação, que estabelecerá os termos dos convênios de remune-
ração do transporte escolar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de ..., de ... e de ... para parecer, nos
temi()s do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° .../.., do Deputado ..., solicitando seja formulado apelo ao Governador
do Estado com vistas à liberação de recursos para programas da Secretaria de
Agricultura. (- À Comissão de ...)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial
e do Deputado

Proposição Não Recebida
	 ri

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do Regi-
	 a

menti) Interno, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI
	 1

Revoga o art. 5° da Lei n° 14.136, de 28 de
dezembro de 2001, que cria a taxa de renovação 	 a
de licenciamento anual de veículo. 	 1

A i\ssemblmia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica revogado o att.5° da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de

2001.
Art. 2° - Os contribuintes que efetuaram o recolhimento da taxa revogada

por esta lei serão ressarcidos do valor pago de 28,50 UFIRs (vinte e oito vírgu-
la cinqüenta Unidades Fiscais de Referência), atualizado monetariamente, na
forma estipulada em decreto regulamentador.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, ... de de

Deputado

Justificação: Mister se faz reparar um grave dano contra os contribuintes
mineiros proprietários de veículo automotor, que, com a Lei n 14.136, de 2001,
passaram a ser alvo da famigerada taxa de renovação de licenciamento anual de
veículo.

A sociedade nau pode ficar à mercê da feroz intenção arrecadadora do fsta-
do, que utiliza esses subterfúgios para sanar suas finanças combalidas, fruto de
administrações mal geridas, e não é justo que o contribuinte seja parte na re-
composição das finanças públicas, já que não tem nenhuma responsabilidade
no processo.

A ânsia de se criar a malfadada "narcotaxa" como fonte de recursos para o
erário público é proposta tentada pelo atual governo desde 1999, sem a míni-
ma intenção de retornar benefícios para a própria sociedade.

O que se observa é pouca e precária sinalização, com placas velhas, sujas,
deterioradas, pichadas e escondidas pelo mato, não atendendo aos requisitos
mínimos de engenharia exigidos e determinados pelo Contran, além da exis-
tência e do funcionamento de radares em completa desobediência às normas
da nova legislação de trânsito.

Z E mais absurda ainda é a criação de uma taxa que não condiz com os princí-
piosbásicos do Direito Tributário, que dispõe ser necessária a existência de uma
contraprestação de serviços pelo Estado ao contribuinte, a fim de que o gover-
notenha legitimidade para efetuar o recolhimento de um valor compatível com

Li os gastos efetuados. É vedada sua criação como fonte de obtenção de recursos,
e somente é aceita como uma forma de ressarcir o erário dos recursos gastos
na prestação do serviço.

O que se verifica é uma bitributação, já que o Estado utiliza uma mesma
hipótese de incidência, OU seja, a propriedade de veículo automotor, para reco-

ii]	 lher mais de uma vez.

O Pela ilegalidade da taxa e pelo respeito ao contribuinte mineiro, conclama-
mos os nobres pares a apoiar a extinção de um tributo que viola os direitos do
cidadão.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Comunicações
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- São também encaminhadas à I\lesa comunicacoes da ( omissào de 	 e dos
Deputados .... ... . ... e

Comunicação Não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

Do Deputado ..., dando ciência à Casa do falecimento do S... .... ocorrido
em .../.../..., em

- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pci)) Deputado

Oradores Inscritos

Os Deputados .... .... ... e ... proferem discursos, que serão publicados em
outra edição.

2' Parte (Ordem do Dia)

1 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência pas-
sa à r Parte da reunião, com a 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicações da Presidência e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
U.stão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, deter-
mina a anexação do Projeto de Lei n° .../... ao Projeto de Lei n° .../..., ambos
da Comissão Especial ..., por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, ...de ... de

Deputado ..., Presidente.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos
termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°' a
.../..., da Comissão de ... . Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Es-
pecial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° .../

do Deputado ... e outros, que dá nova redação ao inciso III do art. 25 da
Constituição do Estado. Pelo BPDP: efetivo - Deputado ...; suplente - Depu-
tado ...; pelo PL: efetivo - Deputado ...; suplente - Deputado ...; pelo PFL: efe-
tivo - Deputado ...; suplente - Deputado ...; pelo PT: efetivo - Deputado ...;
suplente - Deputado ...; pelo PSB: efetivo - Deputada ...; suplente - Deputado

Designo. Às Comissões.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pela Comissão de ... - aprovação, na •••a Reunião

a

a

a
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Ordinária, dos Pro;etos de Lei n° ... /..., do Deputado ...; e ./ ..., do Deputado
e do Requerimento n° .../..., do Deputado ... (Ciente. Publique-se.); e pelo

Deputado ... - informando sua indicação pani líder do PPB (Ciente. Cópia às
Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Rcrjiicriient o

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado ..., solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° .../..., que aguarda parecer em comissão. A Pre-
sidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232

do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente (Deputado ...) - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei n o .../..., do Deputado ..., que dispõe so-
bre a exploração e a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria do Estado dc
Minas Gerais e dá outras providências. O parecer conclui pela inconstitucio-
nalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. En-
cerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Às Comis-
sões de ... ede...

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial ....solicitando a
prorrogação de seu prazo de funcionamento por 30 dias. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° .../..., da Comissão de ..., solicitando informações ao
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente sobre a capacidade aquífera
dos Municípios de São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n°
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,
aprovado o Requerimento n° .../... com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° .../..., da Comissão de ..., solicitando informações ao
Diretor-Geral do DER-MG sobre todas as obras realizadas ou subempreitadas
no Estado pela empresa Egesa S.A. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo ri' 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-. Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento n° .../... na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

2 Fase

O Sr. Presidente (Deputado ...) - Esgotada a matéria destinada à 1 0 Pasc, a
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Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da
matéria constante na pauta.

Discussão e \'otaçào de Proposiçócs

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposicào
de Lei n o ..., que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais. \
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 261, X, c/c os arts.
222 e 263, II, do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que as Deputadas
e os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os cuc
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto,
"não" rejeita o veto. A Presidência convida para atuarem como escrutinadores
OS Deputados ... e ... Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada
para a votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado ...) - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na urna as Deputadas e os Deputados:
- ... - (Os nomes das Deputadas e dos Deputados vêm separados por 1)i7n.}

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que proce-
dam à abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas
com o de votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas na urna 46
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos Votos.

() Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 43 Deputa-
dos, totalizando 46 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Par-
cial à Proposição de Lei n° ... À promulgação.

Votação, em l turno, do Projeto de Lei n° .../..., do Deputado ..., que ins-
titui o Certificado e o Selo Cidadão no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de... opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Com
a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o Deputado ...

- O Deputado ... profere discurso, que será publicado em outra edição.

	

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os De- 	 Q
putados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprova-
do. Está, portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de Lei n° .../... na forma
do Substitutivo n° 1. À Comissão de ...

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° .../...,
do Governador do Estado, que altera a redação do art. 14 da Constituição do

	

Istado de Minas Gerais (introduz a exigência de quórum especial para votação 	 O
de lei aurornat1va da venda de ações que garantam o controle direto e indire-
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to, pelo Estado, em sociedades de economia mista e empresas públicas). A Co-
missão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em l
turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a dis-
cussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, 1, c/c os arts. 201 e 263, 1, do Regimento In-
terno. Em votação, a proposta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as Deputadas e os De-
putados:

- ... - (Os nomes das Deputadas e dos Deputados têm separados por hfên.)

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados; não houve voto "não".
Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda à Constituição
no .../... na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° .../..., do De-
putado ..., que altera os arts. 70 e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14/1/93,
que estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e
de seu colar metropolitano. A Comissão de Justiça conclui pela constitucio-
nalidade do projeto. A Comissão de ... opina por sua aprovação. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o
art. 260, 1, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem aprová-lo deverão registrar "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão registrar "não". A Presidência solicita aos Deputados que ocu-
pem seus lugares. Em votação.

- Votam "sim" as Deputadas e os Deputados:
- ... - (Os nomes das Deputadas e dos Depulados têm separados por

- Vota em branco o seguinte Deputado:

('O nome do Deputado.)

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados; votou em branco 1 Depu-
tado, totalizando 48 votos. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei Complementar n° .../... . À Comissão de

1
	 Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° .../..., do Deputado ..., que

1 institui o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, para prevenção e
controle da violência nas escolas da rede pública e dá outras providências. \
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emen-
das n°' 1 a 5, que apresenta. As Comissões de ..., de ... e de ... opinam por sua
aprovação com as Emendas n°' 1 a 5, da Comissão de .justiça. Em discussão, o

a
	 projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

a
	 EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI N° .,./...

a
	 Dê-se ao inciso 1 do art. 30 a seguinte redação:

"Art. 30 -
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- criar equipes de trabalho vinculadas aos colegiados escolares para atuar
na prevenção e no Conto ic da )lcucia nas escolas, analisar suas causas e ap()urar
possíveis soluções;".

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

1) ep 1 ra d

() Sr. Presidente - Encerra-se a discussio. \ Presidncia informa ao Pkní-
rio que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do
Deputado ..., que recebeu o n° 6. Nos termos do S 2° do art. 188 do Regimen-
to Interno, a Presidência encaminha a emenda com o pro j eto t (omissio de

para parecer.

Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de lei Compleinen-
tar no .../..., do Governador do Estado, que institui o Regime Próprio de Pre-
vidência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Ge-
rais e dá outras providncias. 1 in discussão. o puveer. ( m a palavra, para dis-
cuti-lo, o Deputado

- O Deputado ... profere discurn , que seri piiblicado cru 1 )utra edição.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (—Pausa.) Aprovado. À sanção.

3 Parte

O Sr. Presidente — Esgotada a matéria destinada à 2 Fase da Ordem do
Dia, a Presidência passa à 3 Parte da reunião, destinada a comunicações e a pro-
nunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apre-
sentadas nesta reunião pelos Deputados ... - falecimento da Sra. ....ocorrido
no dia .../.../..., em ... . ... - falecimento do Sr. ....ocorrido no dia .../.../..., em

e ... - falecimento do Sr. ....ocorrido no dia .../.../..., em ....(Ciente. Ofi-
cie-Se.).

Oradores Inscritos

O Deputado ... profere discurso, que será publicado em outra edição.

Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência en-
cerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(— A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reuniào.	

o
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ATA DA DUCENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA

DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, EM ... DE ... DE

Presidência dos Deputados 	 c

Às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, a Presidência decla-
ra aberta a reunião. Comparecem os Deputados ... . ... . ... e... O Deputado
2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições. O Deputado ..., 1°-Secretário "ad hoc", lê a correspondência, cons-
tante da Mensagem n° .../... (encaminha o Projeto de Lei n° .../...), do Gover-
nador do Estado; da Proposta de Ação Legislativa n° .../..., de autoria popular;
e de ofícios, telegramas e cartões. Isto posto, a Mesa passa a receber proposi-
ções e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente,
quando lhe são encaminhados os Projetos de Lei n 0' ... a .../...; os Requerimen-
tos n°' ... a .../...; e Requerimentos sem número da Comissão Especial ... e do
Deputado ..., deixando de ser recebido, nos termos do inciso III do art. 173 do
Regimento Interno, projeto de lei do Deputado ... São também encaminhadas
à Mesa comunicações da Comissão de ... e dos Deputados .... ... . ... e ..., deixan-
do de ser recebida comunicação do Deputado ... Proferem discursos os Depu-
tados ... . ... . ... e... Esgotada a hora destinada a esta parte, passa-se à 2 Parte da
reunião, em sua 1' Fase, momento em que o Sr. Presidente profere decisão,
determinando, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, a anexa-
ção do Projeto de Lei n° .../... ao Projeto de Lei n° .../..., ambos da Comissão
Especial ..., por guardarem semelhança; e informa ao Plenário que foram rece-
bidos e aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, OS

Z	 Requerimentos	 ... a .../... A seguir, a Presidência designa os membros da
Lii Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti-

tuição no .../...; dá ciência ao Plenário das comunicações hoje apresentadas pela
Comissão de ... e pelo Deputado ..., este informando sua indicação para Líder
da Bancada do PPB; e defere requerimento do Deputado ..., em que solicita a

O	 retirada de tramitação do Projeto de Lei n° ../... Ato contínuo, é submetido a
0	 discussão e votação e rejeitado o parecer da Comissão de Justiça pela

Lii	 inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° .../... Nesse passo, são submetidos a

o	 votação e aprovados, cada um por sua vez, requerimento da Comissão Especial

U)	
..., em que solicita a prorrogação de seu prazo de funcionamento por 30 dias; e

o	
os Requerimentos n°' .../... com a Emenda n° 1 e .../... na forma do Substitutivo
n° 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à 2 Fase da Ordem do

Id Dia, momento em que é submetido a votação secreta e rejeitado, em turno úni-
co,o Veto Parcial à Proposição de Lei n° ..., com 3 votos favoráveis e 43 con-
trários. Anunciada a votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° .../..., faz uso
da palavra, para encaminhá-la, o Deputado ..., após o que é o Substitutivo n° 1
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ao projeto submetido a votação e aprovado, ficando, portanto, aprovado, em
1° turno, o Projeto de Lei n° .../... na forma do Substitutivo n o 1. Encerrada a
discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no ......, é esta
submetida a votação nominal e aprovada na forma do vencido em 1° turno,
com 51 votos favoráveis e nenhum contrário. Encerrada a discussão, em 1° tur-
no, do Projeto de Lei Complementar n° ......, é este submetido a votação no-
minal e aprovado, com 47 votos favoráveis e 1 em branco. Encerrada a discus-
são, em 1° turno, do Projeto de Lei n° .../..., a Presidência informa ao Plená-
rio que, no decorrer dessa, foi encaminhada à Mesa uma emenda do Deputado

a qual recebeu o n° 6; e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de ..., para parecer.
Anunciada a discussão do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Comple-
mentar n° .../..., faz uso da palavra, para discuti-lo, o Deputado ....Encerrada
a discussão do parecer, é este submetido a votação e aprovado. Esgotada a ma-
téria destinada à 2 Fase da Ordem do Dia, a Presidência passa à 3 Parte da
reunião, destinada a comunicações e pronunciamentos de oradores inscritos.
Nesse passo, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações hoje apre-
sentadas pelos Deputados .... ... e....Após discurso do Deputado ... e não ha-
vendo outros oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, às 9 e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária da mes-
ma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 1' Fase - Comunicações da
Presidência e apreciação de pareceres e de requerimentos; 2 Fase - Votação,
em turno único, dos vetos às Proposições de Lei n° ... e ...; discussão, em 1°
turno, dos Projetos de Lei n

o
' .../... e .... ... , e..!... e discussão, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° .../... Levanta-se a reunião.

l

o

ki-
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\IDLiLLL]N

ATA DA a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
NA .. .' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA...'

LEGISLATURA, EM .../.../...

\s 10h30min, comparecem na Sala das Coimssóes os Deputados .......(substi-
tuindo este ao Deputado ..., por indicação da Liderança do PMDB), ... (substi-
tuindo o Deputado ..., por indicação da Liderança do PSDB) e ... (substituindo
o Deputado ..., por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados ... . Havendo número regi-
mental, o Presidente, Deputado ..., declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado ..., dispensa a leitura da ata da reu-
nião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Co-
missão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a ouvir os convidados, para analisar as atuais con-
dições de funcionamento do Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sus-
tentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro. Comu-
nica, ainda, o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. ....Se-
cretária Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pu-
blicado no "Diário do Legislativo" do dia .../.../..., e dos Srs...., Secretário de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia .../.../...; ..., Ordenador de Despesas da Secretaria de Apoio
Rural e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura; e ..., Diretor do Depar-
tamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; ..., Presidente da
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo; os últimos, publicados no "Diário do

O	 Legislativo" do dia .../... /...; ..., Diretor-Geral do DER-MG, publicado no "Di-
ário do Legislativo" do dia .../.../...; ..., Presidente do Tribunal de Contas do

Z Estado, e ..., Presidente da Associação Nova Esperança Beneficente do Brasil,
de Santa Luzia. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°' .../... e

no 2° turno; .1... e .../..., no l turno (Deputado ...); .../..., no 1° turno,
e .../..., no 2° turno, .1.......e .../..., no 1° turno (Deputado ...); .../... e

O	 ..., no 1° turno (Deputado ...). Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia, compreen-
dendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à aprecia-

W	 ção do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,
Ô	 os pareceres que concluem pela aprovação, no l turno, dos Projetos de Lei

w	 nOs .../... na forma do Substitutivo n o 1 (redistribuído à Deputada ...); .../... com

Q	 as Emendas n0' 2, da Comissão de ..., 3 a 5, da Comissão de ..., e 6 a 13, apre-
sentadas, e fica prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de ... (Relator: Depu-

LJ	 tado ...); .../... na forma proposta (redistribuído ao Deputado ...) e .../... na for-
ma original (redistribuído à Deputada ...). O Projeto de Lei Complementar n°

O	 .../... e o Projeto de Lei n° .../... são retirados da pauta, atendendo-se, respecti-
vamente, a requerimentos dos Deputados ... e ..., aprovados pela Comissão. Pas-
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sa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pro-
posições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei OS .../...,

e .../..., este com a Emenda n° 1 (Relator: Deputado ...); .../....... e
este com a Emenda n° 1 (Relator: Deputado ...); .../... com a Emenda n° 1 e
.../... (Relator: Deputado ...); e .../... (Relator: Deputado ...). Passa-se à 3 Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Co-
missão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requeri-
mentos do Deputado ..., em que solicita seja convidado o Sr. .... Secretário de
Estado da Educação, para participar da reunião em que se irá debater o Projeto
de Lei n° .../..., que institui o Plano de Carreira do Pessoal da Educação; do
Deputado ..., em que solicita informações à Delegacia da Receita Federal em
Belo Horizonte sobre a arrecadação dos cartórios em ... e ... . A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o
assunto objeto da pauta; registra-se a presença das Sras. ... . Secretária Adjunta
de Meio Ambiente, representando o Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e ..., Gerente do Departamento de Fundos de
Desenvolvimento, representando o Presidente do BDMG, e dos Srs.... . Asses-
sor Jurídico, e ..., Assessor Especial do Secretário Tributário da Secretaria de
Estado de Fazenda, ambos representando o titular da Pasta; ..., do Conselho de
Recursos Hídricos, representando o Presidente da Faemg; ..., responsável pelo
Projeto Manuelzão; ..., Presidente do Fórum Mineiro dos Comitês, e .... Dire-
tor-Geral do Igam, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presi-
dência concede a palavra ao Deputado ..., autor do requerimento que deu ori-
gem ao debate, para suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos con-
vidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla dis-
cussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reu-
nião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os mem-
bros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das ('omissões, ... de ... de

Deputado ..., Presidente, - ... - ... - ... - ... (Os nomes das Deputadas e dos
Deputados presentes vém separados por hí/én.)
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VIDDLLO N 4L

ATA DA REUNIÃO DAS BANCADAS DO PARTIDO ... E
DO PARTIDO ... NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM .../.../...

Ás 14 horas, reúnem-se nesta Casa os signatários abaixo identificados, os quais
deliberam constituir o Bloco Parlamentar ...- BP... - e indicar como Líder do
Bloco o Deputado ... e como Vice-Líder o Deputado ....Não havendo outro
assunto em pauta, encerra-se a reunião, da qual se extrai esta ata, que, aprova-
da, é assinada pelos presentes.

Partido	 Partido

Deputados	 Dcputa dos

L	 5

ATA DA REUNIÃO DA BANCADA DO PARTIDO NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM ../. ../...

Às 14 horas, reúnem-se nesta Casa os signatários abaixo identificados, os quais
deliberam indicar como Líder do P... o Deputado ... e como Vice-Líder o
Deputado ... . Não havendo outro assunto em pauta, encerra-se a reunião, da
qual se extrai esta ata, que, aprovada, é assinada pelos presentes.

Deputados

1

a
a
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COMUNICAÇÃO

Àpresenlam-se a seguir três modelos de comunicação. O primeiro mostra uma

comissão informando que deliberou sobre determinadas proposições, o segundo

exempl/ica como o Líder far para alterar a composição da comissão; o terceiro trata
da escolha do Líder pela Bancada.

L)DELO N° 4

COMUNICAÇÃO

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

A Comissão ... comunica que, na ..a Reunião Ordinária, realiza-
da em ... /... /..., foram aprovados conclusivamente os Projetos de Lei n°' .../

de autoria dos Deputados ... e ...; os Requerimentos n o' .../..., de autoria
dos Deputados ... e ...; e rejeitados conclusivamente os Projetos de Lei n°' ... e
.../..., de autoria do Deputado ...; e os Requerimentos n°' ....de autoria do
Deputado

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Presidente da Comissão

1

e
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COMUNICAÇÃO

1 xrno. Sr. Presidente da z\ssemljl6ia Legislativa do 1 .stado de Minas Gerais:

O Deputado que esta subscreve comunica a indicação do Deputado ... como
membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre ....na vaga
do Deputado ..., passando o Deputado ... à condição de membro efetivo da re-
ferida Comissão.

Sala das Reuniões, ... de ... de

Deputado

Líder do

MUDELCi

COMUNICAÇÃO

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

A Bancada ... comunica, conforme ata anexa, que escolheu como Líder o
Deputado ...

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

Bancada
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•	 ...

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexação do Projeto de Lei n° .../... ao Projeto de Lei n° .../...,
ambos de autoria do Governador do Estado, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, ... de ... de

Deputado

2°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência tem a esclarecer ao Plenário que, no episódio da votação do
parecer de inconstitucionalidade referente ao Projeto de Lei n° .../..., da
Deputada ..., percebeu, claramente, a ocorrência de uma falha na comunicação
entre a Mesa e o Plenário, que resultou em evidente erro essencial, quanto ao
procedimento a ser adotado, por parte de um número muito expressivo de
votantes. Por essa razão, com base no disposto no art. 83 do Regimento Interno,
decidiu renovar a votação, por entender tratar-se de medida necessária ao bom
andamento dos trabalhos do Plenário. E isso porque a votação enganosamente
levada a efeito, como se pôde depreender das numerosas manifestações dos
Deputados, tão logo anunciado o resultado, não expressou a verdadeira vontade
dos legisladores no trato daquela relevante questão.

A Presidência esclarece ainda que, em atenção ao nobre Deputado
responderá também por escrito e de forma detalhada à questão de ordem que,
neste instante e num primeiro momento, decide.

Mesa da Assembléia, ... de ... de

Deputado

Presidente
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MODELO N;.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Questão de ordem do Deputado ... sobre a
inteligência do arr. 259, § 30, do Regimento
Interno.

Em reunião do dia de ... do corrente ano, o ilustre Deputado ... suscitou
questão de ordem referente à aplicação do art. 259, § 30, do Regimento Inter-
no, cujo mandamento entendeu haver sido descumprido quando da votação
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Lei n° .../..., da Deputada

Naquela oportunidade, a Presidência declarou sem efeito a votação, reno-
vando-a de imediato, ao perceber, com clareza, que o resultado anunciado não
espelhava a verdadeira vontade dos Srs. Deputados, levados ao engano em decor-
rência, talvez, de uma provável falha na comunicação entre a Mesa e o Plenário.

Considerando ter havido evidente erro essencial por parte dos parlamenta-
res quanto ao procedimento a ser adotado na votação, conclusão a que chegou
pelas diversas manifestações de um número muito expressivo dos que dela par-
ticiparam, o Presidente entendeu delinear-se ali um caso iniludível de ato jurí-
dico imperfeito, cujos efeitos não deveriam prosperar.

O anúncio do resultado, numa tal circunstância, de modo algum poder-se-ia
considerar como configurativo da hipótese descrita no § 3° do art. 259 do Di-
ploma Procedimental, incorrendo, portanto, no caso, o delineamento da maté-
ria vencida que, esta sim, impediria a renovação da votação.

E, com o escopo de estancar a desorientação e o tumulto então verificados,
a Presidência tomou a providência que entendeu necessária à normalização dos
trabalhos, tornando sem efeito a votação e renovando-lhe o procedimento.

Com as razões expostas, a Presidência decidiu a questão de ordem formula-
da pelo eminente Deputado ..., indicando, na competência que expressamente
lhe vem da disposição constante do art. 83, "caput", do Regimento Interno, o
fundamento legal do ato questionado.

E, no cumprimento da intenção manifestada na oportunidade, a Presidên-
cia encaminha, por escrito, as referidas razões ao suscitante da questão, o no-
bre Deputado ...

1	 Mesa da Assembléia, ... de ... de ...

Deputado

Presidente
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°

Aplicação do art. 126 do Regimento Interno na
votação de matérias que exigem quórum especial.

A Constituição Estadual, ao dispor sobre o processo legislativo, estabelece a
competência, a forma e as condições para a produção dos atos legislativos esta-
duais, levando em consideração a hierarquia das normas que enumera e a ma-
téria objeto de apreciação. Assim, as emendas à Constituição, as leis comple-
mentares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as resoluções e o veto à proposi-
ção de lei receberam tratamento constitucional distinto, especialmente quanto
ao quórum para a sua aprovação.

Dessa forma e obedecendo aos ditames constitucionais, o Regimento Inter-
no da Assembléia Legislativa enumerou as proposições do processo legislativo
estadual e estabeleceu condições diversas para a sua apreciação, exigindo quórum
diferenciado para deliberação.

Dispõem a Constituição Estadual e o Regimento Interno que "o projeto de
lei complementar será aprovado se obtiver voto favorável da maioria dos mem-
bros da Assembléia Legislativa", ou seja, o voto "sim" de 39 Deputados. As pro-
postas de emenda à Constituição também necessitam de quórum especial para
a sua aprovação, conforme disposto na norma constitucional, que estabelece que
"a proposta será discutida e votada em 2 (dois) turnos e considerada aprovada
se obtiver, em ambos, 3/5 (três quintos) dos votos dos membros da Assembléia
Legislativa", o que corresponde a 48 votos "sim". Da mesma maneira é tratado
o veto à proposição de lei, que necessita de 39 votos "não" para ser rejeitado.

O art. 126 do Regimento Interno estabelece que " terá computada a presen-
ça, para todos os efeitos regimentais, como se no Plenário estivesse, o Deputa-
do presente a reunião de comissão realizada no Palácio da Inconfidência
concomitantemente com reunião da Assembléia Legislativa". O legislador bus-
cou garantir o bom andamento dos trabalhos do Plenário, provendo-o com a
presença de Deputados em comissão para as deliberações. A aplicação do dis-
positivo, porém, deve ocorrer dentro dos limites impostos pelo texto constitu-
cional vigente, pois a interpretação da norma regimental nunca poderá ser fei-
ta de modo a possibilitar a votação de proposições legislativas sem o número
necessário para a sua aprovação ou rejeição. Ao submeter a votação uma pro-
posição que necessita de quórum especial, contando com a presença de Depu-
tados em comissão e sem que a presença de parlamentares em Plenário seja su-
ficiente para garantir a sua aprovação ou rejeição, a Presidência estabelecerá,
de antemão, o resultado da votação e impedirá a deliberação em sentido opos-
to. Essa decisão comprometeria a atuação do Poder Legislativo.
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Conforme exposto, a Presidência, no exercício da atribuição que lhe impõe
o inciso XV do art. 82 e tendo em vista a necessidade de se conferir a melhor
aplicabilidade ao art. 126 do Regimento Interno, decide que as matérias que
necessitam de quórum especial só serão submetidas a votação se a presença dos
Deputados em Plenário garantir-lhes a possibilidade de aprovação OU rejeição.

Mesa da Assembléia, de	 de

Deputado

Presidente

1
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QUESTÃO DE ORDEM

Sr. Presidente, formulo questão de ordem com fulcro no art. 64, 2 0 , da
Constituição Federal; no art. 69, S 1°, da Constituição Estadual e no art. 208,

1°, do Regimento Interno.

O Regimento Interno, repetindo as Constituições Federal e Estadual, no seu
art. 208,	 1°, estatui:

"Art. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência para
apreciação de projeto de sua iniciativa.

§ 1° - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até 45 (quarenta
e cinco) dias sobre o projeto, será ele incluído em ordem do dia, para
discussão e votação em turno único, sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos".

O dispositivo regimental impede que a Assembléia Legislativa delibere sobre
qualquer assunto quando ocorrer a situação prevista no mencionado artigo.
Entende-se, por conseguinte, que nada pode ser votado enquanto não se votar
a matéria que se encontra na faixa constitucional.

O imperativo se estende, sem dúvida, a requerimentos, pareceres, relatórios,
enfim, a qualquer matéria que seja objeto de votação.

Assim procede a Câmara Federal. A Assembléia de Minas, no entanto, não
cumpre a disposição constitucional, uma vez que, na situação, apenas não admite
a votação de projetos.

Encontra-se na pauta o Projeto de Lei n° .../..., de S. Exa. o Governador do
Estado, o qual tramita em regime de urgência, encontrando-se na faixa
constitucional. Assim, deverá esta Presidência, acatando esta questão de ordem,
impedir que qualquer assunto seja objeto de deliberação desta Casa até que se
desobstrua a pauta com a votação do Projeto de Lei n° .../..., sob pena de outras
deliberações, porventura tomadas, se verem eivadas do vício de inconstitu-
cionalidade.

Esta é a questão de ordem que apresento a V. Exa., Sr. Presidente, lembrando
que a Câmara Federal não pôde votar a prorrogação da CPI do Narcotráfico
porque existia matéria sobrestando a pauta. Isso diz respeito ao nosso Regimento
Interno, à Constituição Federal e à Constituição do Estado.

	

Sala das Reuniões,	 de	 de

Deputado...
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MODELO N E

ACORDO DE LÍDERES

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros
do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, uma emenda, de
autoria do Deputado..., ao Projeto de Lei n ../..., contendo matéria nova.

Sala das Reuniões. ... de ... de

Deputado
Líder do Bloco

Deputado
Líder do Bloco

Deputado
Líder da Bancada

Deputado
Líder da Bancada

Deputado
Líder da Bancada

Deputado
Líder da Bancada

Deputado
Líder da Maioria

Deputado
Líder da Minoria

A Presidência acolhe o Acordo e
atribui à emenda o n°

Em

Presidente
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ORDEM DO DIA DA ... a REUNIÃO ORDINÁRIA
DA a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

•a LEGISLATURA, EM .../.../...

i a Parte

U Fase (Expediente)

(das 14 horas às 14h15min)

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Leitura da correspondência.

2 Fase (Grande Expediente)

(das 14h15rnin às 15h15min)

Apresentação de proposições e oradores inscritos.

2 Parte (Ordem do Dia)

ja Fase

(das 15h15min às 16h15min)

Comumcações da Presidência. Apreciação de pareceres e requerimentos.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° .../..., do Deputado ..., que autoriza o Poder Executivo a doar ao Muni-
cípio de ... o imóvel que especifica. O parecer conclui pela inconstitucionalidade
do projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° .../..., do Deputado ..., que institui o Programa de ... e dá outras provi-
dências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto.

Requerimento n° ..., da Comissão de ..., solicitando ao Presidente do Ipsemg
que informe esta Casa sobre a possibilidade de restituir o excedente da reser-
va técnica do fundo de pensão dos servidores da autarquia. A Mesa da Assem-
bléia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta.

Requerimento n° ..., da Deputada ..., solicitando ao Poder Executivo que
se manifeste sobre as receitas previstas no Projeto de Lei n° .../..., convertido
na lei orçamentária, referentes à compensação previdenciária com a União e
ao ressarcimento ao DER-MG, tendo em vista que seus valores não são reco-
nhecidos pelo governo federal como crédito a favor de nosso Estado. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.

2 Fase

(das 16h15min às 18 horas)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° .../..., do Governador do
Estado, que cria o Escritório de Representação do Governo do Estado de Mi-
nas Gerais no exterior e dá outras providências (faixa constitucional). A Co-
missão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

e de ... perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário,
o Deputado ... solicitou prazo regimental para emitir parecer.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complemen-
tar n° ..., que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
Servidores Públicos do Estado de I'vlinas Gerais e dá outras providências (faixa
constitucional). A Comissão Especial opina pela manutenção do veto à alínea
"d" do inciso 1 e à alínea "c" do inciso II do art. 6°; ao § 3° do art. 8°, ao pará-
grafo único do art. 50 e ao art. 84; e pela rejeição do veto ao § 1° do art. 75.

Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar
n° .../..., do Deputado ..., que institui as aglomerações urbanas integradas e pla-
nejadas, dispõe sobre a sua organização e funções e dá outras providências. ;\
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emen-
das n° 1 a 4, que apresenta. A Comissão de ... opina por sua aprovação com as
Emendas n°' 1 a 4, da Comissão de Justiça. A Comissão de ... opina pela rejei-
ção do projeto.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° .../..., do Governador do [sta-
do, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado ao Pro-
jeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do pro-
jeto com a Emenda n° 1, que apresentou. As Comissões de... e de ... opinaram
por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de ..., que opina pela rejeição das Emen-
das n° 2 e 3 e pela aprovação da Emenda n° 4, que apresenta.

Prosseguimento da discussão, em l turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição no .../..., do Deputado ..., que altera a Seção III do Capítulo II da Cons-
tituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (extingue os Tribunais de Alçada e de Justiça Militar e dá outras
providências). A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Desig-
nado relator em Plenário, o Deputado ... opinou pela aprovação da proposta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° .../..., da Comissão
de ..., que aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício
de ... . A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto e pela rejeição das
Emendas nos 1 e 2.

Prosseguimento da discussão, em l turno, do Projeto de Lei Complemen-
tar n° .../..., do Tribunal de Justiça, que altera anexo da Lei Complementar n°

de .../.../..., que contém a Organização e Divisão Judiciárias do Estado de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do pro-
jeto com as Emendas nos 1 a 4, que apresenta. A Comissão de ... opina por sua

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR

w
o
1-
z
w

:3
ci
o
o

w
o

a

a
a



aprovação com as Emendas n° 1 a 4, da Comissão de Justiça, e 5 a 7, que apre-
senta. A Comissão de ... perdeu prazo para emitir parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°.../..., do Deputado ..., que
estabelece normas para a concessão de serviços de transporte coletivo intermu-
nicípais de passageiros e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. As Comissões de ... e de ... opinaram pela rejeição
do projeto. No decorrer do prazo previsto no art. 104 do Regimento Interno,
foi interposto recurso pelo Deputado ..., solicitando o reexame da matéria pelo
Plenário.

Discussão, em l" turno, do Projeto de Lei n° .../..., do Deputado ..., que
Institui o Programa Minas em Destaque. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
A Comissão de ... opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, apre-
sentado pela Comissão de Justiça.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° .../..., do Deputado ..., que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de ... terreno recebi-
do em doação. A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l turno.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° .../..., da Comissão de ..., que
dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e do uso alter-
nativo do solo no Estado. A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas OS 1 a 18, que apresenta.
A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° .../..., do Governador do Es-
tado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Esta-
do de Minas Gerais. A Comissão de ... opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n° 1 a 37, que apresenta.

Discussão e votação de pareceres de redação final.
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MODELO N-'

ORDEM DO DIA DA... ' REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE..., NA •••a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA...- LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS I0H30MIN DO
DIA.../.../...

1 Parte (1 xpcdicntc)

.eitura e aprOvaça( da ara. 1 .eirura da corrcspondcncia e da matéria recebi-
da. Designacão de relator.

2 Parte (Ordem do Dia)

Finalidade: apreciar a matéria constante na pauta e ouvir convidados, que
debaterão o Projeto de Lei n° .../...

Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia:

No 20 turno: Projetos de Lei n° .../..., do Deputado ...; .../..., do Deputado

No l turno: Projetos de Lei nOs ... /..., do Deputado ......./..., do Deputado

Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia:

Em turno único: Projeto de Lei	 ... /....do Depurado ...; Requerimento

no ... /..., do Deputado

Discussão e votação de proposições da Comissão.

Li
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reuniões Extraordinárias da Assembléia Legislativa

() Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 82, XVII, do Regimento Interno, convoca
reuniões extraordinárias da Assembléia para as 9 e as 20 horas do dia do mês
de de ..., destinadas ambas à discussão e votação de pareceres e à votação de
requerimentos, a saber: pareceres da Comissão de Justiça sobre a constitucio-
nalidade dos Projetos de Lei n	 .1..., do Deputado ..., que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de	 o imóvel que especifica; e .../..., do Depu-
tado ..., que institui o Programa de e dá outras providências; e os Requeri-
mentos n° .../..., da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao Presiden-
te do Ipsemg que informe esta Casa sobre a possibilidade de restituir o exce-
dente da reserva técnica do fundo de pensão dos servidores da autarquia, e

da Deputada ..., solicitando ao Poder Executivo que se manifeste sobre as
receitas previstas no Projeto de Lei n° .../..., convertido na lei orçamentária,
referentes à compensação previdenciária com a União e ao ressarcimento ao
DER—MG, tendo em vista que seus valores não são reconhecidos pelo gover-
no federal como crédito a favor de nosso Estado; e à apreciação do Projeto de
Lei n° .../..., do Governador do Estado, que cria o Escritório de Representa-
ção do Governo do Estado de Minas Gerais no exterior e dá outras providên-
cias; do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° .../..., que institui
o Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Es-
tado de Minas Gerais e dá outras providências; dos Projetos de Lei Comple-
mentar n° ./..., do Deputado ..., que institui as aglomerações urbanas inte-
gradas e planejadas, dispõe sobre a sua organização e funções e dá outras provi-
dências; e ../..., do Tribunal de Justiça, que altera anexo da Lei Complemen-
tar n° ..., de .../.../..., que contém a Organização e Divisão Judiciárias do Esta-
do de Minas Gerais; da Proposta de Emenda à Constituição n° .../..., do De-
putado ..., que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; dos Pro-
jetos de Resolução n°' .../..., da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de ..., e .../..., da
Mesa da Assembléia, que altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, instituindo a Co-
missão de ...; e dos Projetos de Lei n°' .../..., do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Bird, destinado ao
Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste e dá ou-
tras providências; .../..., do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado pata o exercício de ...;
./..., do Deputado .., que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Muni-
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cípio de ...; .../..., do Deputado ..., que estabelece normas para a concessão de
serviços de transporte coletivo intermunicipais de passageiros e dá outras pro-
vidências; .../..., do Deputado ..., que institui o Programa ...; .../..., do Gover-
nador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de o
imóvel que especifica; .../..., da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe So-
bre os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá
outras providências; ../..., do Deputado ..., que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de	 o imóvel que especifica; .../..., do Deputado ..., que
autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de terreno recebido em
doação; .../..., da Comissão de Política Agropecuária, que dispõe sobre as polí-
ticas florestal, de proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo; e /

do Governador do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina
dos Militares do Estado de Minas Gerais; e à discussão e votação de pareceres
de redação final.

Palácio da lncontidcncia,	 de	 de

Deputado

P te si de n te

1

1
0

O

1

O

MANUAL DE REDAÇÃO PARLAMENTAR



IDELO N0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Solene da Assembléia Legislativa

() Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 82, c/c o art. 14, VI, do Regimento Inter-
no, convoca reunião solene da Assembléia para as ... horas do dia .../.../..., des-
tinada à instalação da . .. Sessão Legislativa Ordinária da ••a Legislatura.

Palácio da Inconfidência, ... de ... de

Deputado

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Especial da Assembléia Legislativa

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 82, XVII, do Regimento Interno, convoca
reunião especial da Assembléia para as ... horas do dia ... de ...de ..., em home-
nagem aos 40 anos da Universidade

Palácio da Inconfidência, ... de ... de

Deputado

Presidente
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MuLL LU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária da Comissão de

O Presidente, nos termos regimentais, convoca os Deputados ... . ... . .... ... e
membros da supracitada Comissão, para a reunião a ser realizada em
às ... horas, na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciarem, em

2° turno, o Projeto de Lei n° .../..., do Deputado ..., e, em 1° turno, o Projeto
de Lei Complementar n° .../..., do Deputado ...; e os Projetos de Lei n° .../...,
do Deputado ......./... e .../..., do Governador do Estado, e .../..., do Deputado

e de se discutirem e votarem proposições da Comissão.

Sala das Comissões, ... de ... de

Deputado

Presidente

a

a

a
a
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Timbre

Número do ofício/origem	 Local e data.

Vocativo:

Atenciosamente ou Respeitosamente,

Nome

Cargo

Anexo(s):

Endereçamento Interno:

Forma de tratamento

Nome

Cargo

MUNICÍPIO - SIGLA DO ESTADO
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Of. « ... / ... /SGM	 Belo Horizonte, ... de ... de

Excelentíssimo Senhor Governador:

Encaminho a V. Exa. cópia do Requerimento n° .../..., de autoria
do Deputado ..., aprovado por esta r\ssembIia em reunião realizada no dia
último.

Atenciosamente,

Deputado

Presidente

Anexo: 1

w
Q
UI	

Exmo. Sr.

(nome)

J	 Governador do Estado de Minas Gerais

CAPITAL

o
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JDELO N° E

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

Excelentíssimo Senhor Governador:

A i\ssernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem o pra-
zer de convidar V. Exa. a participar da teleconferência sobre o tema "Desafios
da Federação Brasileira" e do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Autonomia dos Estados, que serão realizados nesta Casa no próximo dia .... de

conforme o programa anexo.

O objetivo desses eventos é buscar soluções para a crise institu-
cional que se instalou no País envolvendo os membros da Federação, especial-
mente diante do endividamento excessivo dos Estados e Municípios e da falta
de recursos para o cumprimento de seus programas de governo. Inserem-se, por-
tanto, nas discussões que podem resultar na proposta de um novo pacto federa-
tivo, fundado no equilíbrio de atribuições e de responsabilidades e na autono-
mia entre União, Estados e Municípios.

Diante da certeza de que V. Exa. muito contribuirá para
abrilhantar os eventos e fortalecer esse movimento, cuja finalidade maior é a
definição de caminhos mais sólidos e justos para o desenvolvimento do País,
solicito-lhe a gentileza de confirmar sua presença até o próximo dia ... de
pelo telefone ... ou pelo fax

Atenciosamente,

Deputado

Presidente

Anexo: 1

Exmo. Sr.

(nome)

Governador do Estado de Minas Gerais

CAPITAL
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r10 DEL0 N 0 6

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

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará, nos
próximos dias ... e ... de ..., o fórum técnico "Organização do Poder Judiciário:
Novas Perspectivas", ocasião em que serão debatidas a atual organização da-
quele Poder e as propostas para sua reformulação, aí incluídas aquelas em
tramitação nesta Casa.

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

Na oportunidade, esta Presidência terá o prazer de recepcionar
V. Exa., bem como os demais expositores, no Salão Nobre do Palácio da In-
confidência, no dia ... de ..., às ... horas.

Atenciosamente,

Deputado

Presidente

w
Q
(O

O	 Exmo. Sr.
-J
w	 Desembargador

O	 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
O	 CAPITAL
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DE n° .../.../... 	 Belo 1 lonzonte,	 de	 de

Ilustríssimo Senhor:

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

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

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

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

Na oportunidade, faço extensivos aos competentes profissionais
que integram esse jornal os cumprimentos da Mesa.

Atenciosa mente,

Deputado

Presidente

Ilmo. Sr.

Jornalista

Diretor-Presidente do

CAPITAL

1

1
1
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a
a
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Of. n° .../.../... 	 Belo Horizonte, 	 de	 de

Excelentíssimo Senhor:

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

No momento, a Assembléia Legislativa está levando para todo o
interior do Estado o sinal de sua emissora, acreditando que, dessa forma, estará
contribuindo para a divulgação de suas atividades e a construção de urna
sociedade mais consciente de sua cidadania.

Assim, no próximo dia ... de ..., estarei nesse Município para a
inauguração do sinal da TV Assembléia, que poderá ser sintonizada por meio
do canal 17. Para tanto, gostaria de contar com o apoio dessa Câmara Municipal,
solicitando a V. Exa. a gentileza de ceder as dependências da Casa para a
recepção de autoridades e empresários da região.

A teu cio s am ente,

Deputado

Presidente

Exmo. Sr.

Vereador

Presidente da Câmara Municipal de

... —MG

1

$
$

a

a

a
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Of. n° ... / ... /SGM
	

Belo l-loriontc, ... de ... de

Excelentíssima Senhora:

Atendendo a requerimento da Comissão de ..., formulado com
base cm pedido de sua Presidente, Deputada ..., convido V. Exa. a participar
da audiência pública que se fará realizar no Plenarinho ... desta Casa, andar
SE, no próximo dia ... de ..., quarta-feira, às ... horas.

Informo-lhe que a referida reunião tem por finalidade discutir o
aumento de tarifas de fornecimento de energia anunciado pela Cemig.

Na oportunidade, solicito-lhe a gentileza de fazer contato pelo te-
lefone ou pelo fax para confirmação de sua presença ou de seu represen-
tante, caso não seja possível seu comparecimento.

Atenciosamente,

Deputado

1°-Secretário

Exma. Sra.

Vereadora

Presidente da Comissão

Câmara Municipal de Belo Horizonte

CAPITAL
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1O OLLLJ r•

DELIBERAÇÃO DA MESA N-..., DE DE DE

Institui o Sistema Facilitador de Acesso ao
Plenário e dispõe sobre o ingresso nas
dependéncias deste.

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, em especial da que lhe
confere o inciso 1 do art. 79 do Regimento Interno, considerando a necessida-
de de se estabelecerem critérios pata o acesso ao Plenário durante as reuniões,

DELIBERA:

Art. 1° - Fica instituído o Sistema Facilitador de Acesso ao Plenário,
constituído de leitores digitais instalados em suas áreas de ingresso.

Art. 2° - O acesso às dependências do Plenário se fará por meio do
sistema de leitura digital, mediante credencíamento de seus usuários.

Art. 3° - Serão credenciados os Deputados, os servidores da Secreta-
ria da Assembléia em serviço no apoio ao processo legislativo e os profissionais
da imprensa, observado o disposto nos arts. 94 e 312 do Regimento Interno.

Art. 4° - O quantitativo dos credenciamentos é o previsto no Anexo
desta deliberação, o qual poderá ser revisto pela Mesa da Assembléia.

Art. 5° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, aos ... de ... de

Deputado ... - Presidente

Deputado ... - 1°-Vice-Presidente

Deputado ... - 2°-Vice-Presidente

Deputado ... - 3°-Vice-Presidente

Deputado ... - 1°-Secretário

Deputado ... - 2°-Secretário

Deputado ... - 3°-Secretário

1

1
a

ri

a
1
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ANEXO

(Deliberação da Mesa n 	 • de ... de ... de... .)

CATEGORIA	 NÚMERO DE

CREDENCIAMENTOS
Presidência

Deputados

Diretores, Gerentes e Coordenadores

Secretaria-Geral da Mesa

Diretoria Legislativa

Gerência de Apoio ao Plenário

Gerência de Taquigrafia

Gerência de Apoio às Comissões

Gerência de Consultoria

Gerência de Serviços Gerais

Coordenação de Saúde e Assistência

Coordenação de Orientação e Segurança

Assessores de Bancada

Imprensa

Comunicação Social

Garçons
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ATO DA MESA N-.../...

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no
uso da atribuição que lhe confere a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, e de acordo com as Resoluções OS 5.086, de 31 de agosto de 1990, e 5.195,
de 4 de julho de 2000, resolve nomear ... para o cargo de Analista Legislativo -
Consultor, padrão ..., código ..., do Quadro de Pessoal desta Secretaria, em vir-
tude de sua classificação em ... lugar em concurso público.

Palácio da Inconfidência, aos ... de ... de

Deputado

Presidente

1

a

1
a
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EDELD NJ

DECISÃO DA MESA

;\ Mesa da Assembléia, no uso das atribuiçôes que lhe confere o art. 74 do
Regimento interno e considerando o recebimento de solicitação para que sejam
abertas as atas das reuniões secretas realizadas na Assembléia em abril de 1964, 
a necessidade de se conferir aplicabilidade ao § 8° do art. 40 do Regimento
Interno, por meio da definição dos procedimentos a serem adotados para
viabilizar o acesso aos documentos produzidos antes da vigência do atual
Regimento, classificados como secretos, e considerando, ainda, o previsto no
art. 23 da Lei Federal n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a estes,

DECIDE:

Art. 1° - Fica constituído grupo parlamentar, composto pelos Deputados
..e ..., sob a coordenação do primeiro.

Art. 2° - Compete ao grupo a que se refere o art.1°:

- conhecer das solicitações de acesso a documentos sigilosos com prazo
de restrição vencido, nos termos do disposto no § 8° do art. 40 do Regimento
Interno, e sobre elas emitir parecer, para posterior decisão do Plenário;

II - proceder ao levantamento periódico dos documentos classificados
como secretos com prazo de restrição vencido, nos termos do dispositivo citado
no inciso 1, e propor ao Plenário a sua desclassificação e conseqüente liberação
para consulta pública.

Parágrafo único - Tendo em vista o risco para a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa citada nos
documentos, o grupo deverá pronunciar-se em parecer, se for o caso, sobre a
necessidade de sua convocação ou de seus herdeiros, para a devida autorização
de divulgação dos dados neles contidos.

Art. 3° - Esta decisão entra cm vigor na data de sua publicação

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, aos ... de ... de

Deputado ... - Presidente

Deputado ... - 1°-Vice-Presidente
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Deputado	 - 2°-Vice-Presidente

Deputado - 3°-Vice-Presidente

Deputado	 - 1°-Secretário

Deputado	 - 2°-Secretário

Deputado 	 - 3°-Sccrctrio

*
a

a

a
1
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PORTARIA N-..., DE ... DE ... DE....

Proíbe a comercialização de mercadorias OU de
valores nas dependências da Assembléia
1 .cgislariva.

O 1°-Secretário e o Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições,

RESOLVEM:

Art. 1" - Fica vedada, nas dependências da Assembléia Legislativa,
a comercialização de mercadorias ou de valores de qualquer natureza.

1° - Os titulares de cargos de direção e de chefia são responsá-
veis pelo cumprimento do disposto neste artigo nas dependências dos respecti-
vos órgãos administrativos.

§ 2° - Nos gabinetes parlamentares, compete a seus titulares ze-
lar pelo cumprimento do disposto nesta portaria.

3° - A Coordenação de Orientação e Segurança adotará as me-
didas necessárias à aplicação do disposto nesta portaria.

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

Palácio da Inconfidéncia, ... de ... de

Deputado

1°-Secretário

Diretor-Geral

a

pi1

a
a
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INFORMAÇÃO

Assunto: Constitucionalidade da contribuição de
3 ,5% incidente sobre os proventos dos inativos
para o fundo de aposentadoria.

Solicitante: Deputado

O Deputado ... solicita a esta Arca de Consultoria Temática informações
sobre a constitucionalidade da contribuição de 3,5% incidente sobre os proventos
dos servidores inativos estaduais para custeio parcial da previdência social.

A contribuição dos servidores inativos para custeio da previdência social
dos servidores públicos foi instituída, no âmbito dos Poderes da União, pela
Lei Federal n° 9.783, de 28 de janeiro de 1999. No Estado, as Leis n0S 12.278,
de 29 de julho de 1996, 12.328 e 12.329, de 31 de outubro de 1996, e a Resolução
n° 7.181, da Assembléia Legislativa, de 12 de julho de 1996, tratam do assunto,
tornando obrigatório o desconto de 35% sobre os proventos dos inativos dos
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas para custeio
parcial da previdência social.

A matéria foi levada à apreciação do Poder Judiciário, que, até o
momento, vem-se manifestando contrário ao desconto da contribuição sobre
os proventos dos servidores inativos. Em decisão liminar, proferida na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n o 2010 - 2, o Supremo Tribunal Federal deferiu
o pedido de medida cautelar e suspendeu a eficácia dos dispositivos da Lei
Federal n° 9.783 relativos à contribuição dos inativos e pensionistas dos Poderes
da União, até decisão final de mérito. Também o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou quanto à aplicação da Lei n° 12.328, de 1996, no Recurso
em Mandado de Segurança n° 98/0025586-9, impetrado pelo Sindicato dos
Servidores da Justiça de Minas Gerais - Serjusmig -, suspendendo o desconto
da contribuição de 3,5% dos servidores inativos sindicalizados da Justiça estadual,
por constatar a ocorrência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio
da irredutibilidade de vencimentos, visto que, ao se aposentar, o servidor alcança
uma condição jurídica definida pelas normas de aposentadoria em vigor na data
de sua inativação.

Belo Horizonte, ... de ... de

Consultor
Gerência-Geral de Consultoria Temática

o
1-
z
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INFORMAÇÃO

Assunto: Critérios para a classificação de
candidatos a designação para o exercício da função
pública de Inspetor Escolar.
Solicitante: Deputado

O Deputado ... solicita a esta Consultoria informações relativas aos di-
reitos atribuídos aos candidatos a designação para o exercício da função públi-
ca de Inspetor Escolar na rede pública do Estado de Minas Gerais.

O cargo de Inspetor Escolar integra o Quadro do Magistério Público
Estadual, de que trata a Lei n° 7.109, de 13/10/77, e compreende as funções de
orientação, assistência e controle em geral do processo administrativo das escolas
e de seu processo pedagógico. A nomeação para o cargo depende de habili-
tação legal e de aprovação e classificação em concurso público de provas e
títulos.

À falta de profissionais efetivos, o Estado poderá suprir suas necessidades
pela via da designação para o exercício da função pública de Inspetor Escolar,
em caráter temporário, nos termos da Resolução n° 7.752, de 1995, da Secretaria
de Estado da Educação.

O art. 4° dessa resolução estabelece critérios que devem ser observados
na classificação dos candidatos a designação, entre os quais o tempo de exercício
na função. Mas, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, esse critério
não poderá beneficiar Inspetores aposentados, porquanto a esses é vedada
qualquer acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme imperativo
constitucional observado corretamente no art. 5° da resolução em comento.

É entendimento cediço na doutrina jurídico-constitucional que a
acumulação de proventos com vencimentos só é possível nos casos em que os
cargos, empregos ou funções forem acumuláveis na atividade, na forma dos
incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República; e jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal confirma essa interpretação.

Também a administração estadual assim tem entendido a questão,
conforme se depreende da leitura do voto proferido no Conselho de
Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração - CAP -, em que se argumenta, ainda, ser o cargo de Inspetor
Escolar exercido sob o regime de dedicação exclusiva, fato que vem reforçar a
impossibilidade de ser acumulável.

Ao recomendar prioridade para o tempo de exercício na função, junta-
mente com outras condições a serem preenchidas pelo candidato, a Secretaria
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de Estado da Lducaçào não está contrariando determinações legais, e sim con-
siderando a experiência daqueles que a adquiriram no exercício da função, exer-
cício esse que, p01 ie1 dc caráter precário, sujeita a de,,,ignacao a UOV()
a cada período.

No que respeita à necessidade da eomprovaca( de experiància mi re-
gência de turma, de aulas, ou em outra função de magistério, em consonância
com o art. 40, II, da já citada resolução, deve-se considerar sua razoabilidade e
conveniência, pois as atribuições de Inspetor Escolar pressupõem um bom co-
nhecimento das atividades e da dinâmica escolar, só estando apto a assumir o
controle, a orientação e a assistência dos processos administrativo e pedagógico
o profissional que dele tenha uma vivência satisfatória.

Quanto à realização de concurso público para o provimento de cargos
da classe de Inspetor Escolar, sua iniciativa está na esfera das competências pri-
vativas do Governador do Estado, a quem cabe prover os cargos públicos do
Poder Executivo, nos termos do art. 90, III, da Constituição do Estado.

No entanto, poderá o Deputado requerer ao Presidente da Assembléia
o encaminhamento de solicitação ao Chefe do Poder Executivo a fim de que
sejam tomadas providências com vistas a suprir, em caráter efetivo, as vagas
existentes, atendendo, dessa forma, a um interesse da educação mineira.

Segue, anexa, minuta de requerimento contendo a solicitação sugerida.

Belo Horizonte, ... de ... de

Consultor

Gerência-Geral de Consultoria Temática

1

1
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REQ LER! MENTO

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 1 stado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art.103,
III, "a", do Regimento Interno, seja enviado ofício ao Governador do Estado a
fim de solicitar-lhe a realização de concurso público para provimento de car-
gos da classe de Inspetor Escolar do Quadro do Magistério Público Estadual.

Sala das Reuniões, ... de 	 de

Deputado

Justificação: Entende-se o concurso público como uma forma justa e legíti-
ma de que dispõe o poder público para o provimento de vagas nos diferentes
quadros da administração.

Classificado em concurso público, o cidadão, por um lado, demonstra estar
apto ao desempenho da função para a qual se candidatou e, por outro, tem a
tranqüilidade de conhecer, com relativo grau de certeza, suas possibilidades de
vir a ocupar o cargo pretendido.

Por essas razões, esperamos o apoio de nossos pares à aprovação deste re-
querimento.

Li
o
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NOTA TÉCNICA

Assunto: inscrição do nome do Deputado autor
do projeto no texto da lei respectiva, quando
publicada no órgão oficial do Estado.

Interessado: Deputado

O Deputado ... solicita a esta Consultoria Temática a elaboração de projeto
de lei instituindo a obrigatoriedade de que se registre, no texto da lei publicada
no órgão oficial de imprensa do Estado, o nome do Deputado autor do projeto
que a tenha originado.

Considerando que a matéria objeto do pedido suscita questões que põem
em dúvida a sua adequação e constitucionalidade, entendemos ser necessário
prestar ao Deputado os esclarecimentos contidos nesta nota, de natureza técni-
ca, conforme nos autoriza a Deliberação da Mesa n° 473, de 1990.

A lei constitui a expressão jurídica, de caráter fundamentalmente abstrato e
impessoal, resultante do embate político e técnico que, no fórum parlamentar,
se trava com o objetivo de disciplinar aspectos determinados da realidade.

É no âmbito do processo legislativo que a ordem jurídica em vigor organiza
os espaços necessários à recepção das diversas manifestações técnico-políticas,

u	 individuadas ou não, que concorrem para a confecção do texto final da lei.

A opinião, o diálogo, a divergência e o acordo fazem parte do processo
Z legislativo; no curso deste, os agentes da representação político-partidária, em

nome de suas legendas e de suas convicções, apresentam, discutem e aprovam
suas idéias e proposições.

A iniciativa dos projetos, a emissão de pareceres, a discussão em Plenário e
o a votação das matérias demarcam momentos do processo legislativo em que a

autoria dos atos se define concretamente, estando vinculada de modo particu-
lar ao agente ou órgão político que, na dinâmica criativa do Poder, os pratica.
Trata-se aqui do jogo político-partidário de forças e articulações que se desen-
rola no cenário interno do Poder.

(0	 Desse movimento, que se regula, num recorte estrito, pelo Regimento In-
terno da Casa Legislativa, é que se vai extrair, ao final, um texto, conformado

w	 técnica e juridicamente, chamado proposição de lei.

Q	 O processo legislativo se consuma com a intervenção do Chefe do Poder

O	 Executivo, mediante a sanção. A promulgação, ato seguinte, ao contrário da
sanção, não se integra ao processo legislativo. Trata-se de um imperativo cons-
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titucional a que o Chefe do Executivo, em nome do Estado, atende compulso-
riamente, com a finalidade de introduzir o texto aprovado no universo cio
ordenamento jurídico estatal - cenário externo ao do processo legislativo.

A lei, a partir do momento em que é promulgada, desvincula-se das circuns-
tâncias particularizantes que concorreram para sua elaboração e ingressa, for-
mal e idealmente, no espaço da impessoalidade, que é o lugar do ordenamento
jurídico. O estatuto legal não se conecta, nessa condição, com um Poder em
particular; é, sim, instrumento de expressão do Estado como um ente abstrato,
voltado para o interesse público, e sujeita-se a uma sistemática de interpretação
e de aplicação independente daquela que orientou a sua criação.

Assim é que referências como a de autoria do projeto, de emendas ou
substitutivos, de pareceres ou votos, ou, ainda, de sanção ou veto do Chefe do
Executivo, todas de autoria determinável, desaparecem para dar lugar a uma re-
ferência única e necessária, o Estado, signatário abstrato daquele texto que pre-
tende ser o resultado possível do debate parlamentar extinto.

Sendo assim, não se pode falar, nas instâncias de promulgação e de publica-
çào da lei, da iniciativa do projeto como ato que se possa destacar no uni-
verso que incorpora a lei. Tão importantes quanto a iniciativa, nesse caso,
ou, às vezes, até mais, são os outros atos de participação no processo que fica-
ram para trás.

Vê-se, pois, que, do ponto de vista da organização constitucional do proces-
so legislativo e da concepção jurídico-filosófica do sentido da lei em sua pro-
mulgação, o registro do nome do parlamentar não se justifica nem se sustenta.

Caberia indagar se, no âmbito da mera disciplina administrativa da publica-

ção de textos legais, o ato encontraria amparo. E o enfrentamento direto do
principio da impessoalidade contido no art. 37 da Constituição da República nos
revela, de imediato, a negativa de resposta; a alternativa é drasticamente rejei-
tada por insuficiência de finalidade.

A impessoalidade é princípio basilar na informação dos atos da administra-
ção pública das três esferas de Poder. Impõe aos atos da administração a força
do interesse público, numa perspectiva que marca a negação da promoção pessoal

de quem, de algum modo, tem controle sobre a máquina pública. Neste ponto,
observe-se que o § 1° do art. 37 da Constituição da República ataca incisiva-
mente qualquer expressão de personalismo, ao estatuir que "a publicidade dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter ca-
ráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autorida-
des ou servidores públicos".

Se a finalidade da promulgação é inscrever a lei no ordenamento jurídico e
a da publicação é dar ao público o conhecimento do novo estatuto em vigor,
não se encontra, no ato da inscrição do nome do parlamentar no texto da lei,
nenhuma finalidade legal baseada no interesse público, conforme exige o prin-
cípio da impessoalidade.

E
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Lembre-se que, em função da publicidade, o texto de tolo pro/eto de lei re-
cebido pelo Presidente da Assembléia é já integralmente publicado com a iden-
tificação do autor e com a apresentação da justificação.

Observe-se, por fim, que a atribuição espontânea de apelidos a algumas leis
promulgadas - como, por exemplo, as chamadas Lei Darcy Ribeiro, Lei Falcão
e outras - têm apenas o condão de homenagear ou de "pichar" aqueles que ti-
veram atuação destacada na sua elaboração. Trata-se de manifestação sem ne-
nhum amparo jurídico-formal.

Assim, em vista dos argumentos desenvolvidos, pode-se concluir que, a des-
peito do procedimento adotado para a matéria em outros Estados da Federa-
ção, o fazer-se inscrever o nome de Deputado em texto de lei promulgada, em
nossa opinião, contraria o sistema constitucional de organização do processo
legislativo, nega o sentido jurídico-filosófico do instituto da lei e fere o princí-
pio da impessoalidade expresso no art. 37 da Constituição da República.

Apresentamo-nos à disposição do Deputado para quaisquer outros esclare-
cimentos ou consultas.

Belo l-lorizonte, ... de ... de

Consultor

Gerência-Geral de Consultoria Temática

a
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ODELO

PRONUNCIAMENTO

FHL1( RA

Pronunciamento do Deputado ... sobre a educação

(flxórn'io)

Que o Brasil não assumirá foros de nação civilizada até que se equacione
satisfatoriamente a questão da saúde e da educação, eis aí uma verdade de que
não nos podemos esquivar. Efetivamente, é inegável que não dispõem muitos
brasileiros daquelas mínimas condições sanitárias, de nutrição, terapêuticas e
médico-hospitalares a que têm direito. Por sua vez, o cenário educacional não
é menos problemático: a crise universitária é um fato, enquanto a situação do
ensino médio e fundamental dá margem a sérios questionamentos. E essas ca-
rências convivem com a falta de consciência cívica e social de parte da po-
pulação, incentivando a delinqüência e a violência. No entanto, o binômio
saúde-educação é a pedra basilar de uma estrutura que se pretenda justa e
estável.

Malgrado sua relevância, não nos vamos estender hoje, especificamente, so-
bre a saúde, mas sobre a educação, que é particularmente momentosa para esta
Casa: afinal, estamo-nos preparando para discutir e votar o Estatuto do Magis-
tério público estadual. Nesse contexto, o objetivo deste pronunciamento é o
de conclamar os colegas Deputados a que, na tramitação do projeto, tenham
sempre em mente a necessidade de valorizar os professores, como fórmula pri-
meira para melhorar o ensino.

(Desenvolvimento - tese)

já há alguns anos, o Estatuto do Magistério constitui a principal reivindica-
ção da classe. Fatores vários, os quais não nos cabe aqui discutir, obstaram e
retardaram o envio da mensagem governamental a esta Casa. Essa própria de-
mora deve aguçar o nosso zelo na tramitação da proposta: para incorrer no ób-
vio, "antes tarde do que nunca", nessa missão de fazer justiça a uma categoria
profissional da qual tanto exigimos.

O projeto que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação em
nosso Estado é abrangente, mas não é perfeito. Falta-lhe, a nosso ver, maior
preocupação de propiciar aos mestres treinamento e aprimoramento adequa-
dos, bem como de estruturar a carreira mediante condições salariais e benefici-
os pelo menos razoáveis. É este último ponto - a eqüidade salarial - que deseja-
mos enfatizar em nosso pronunciamento.
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Como se sabe, sobre a tabela inicial de vencimentos, os profissionais da edu-
cação fazem jus a progressões salariais, segundo determinados percentuais e em
interstícios regulares. Na proposta governamental, a escala de progressões vai
de 1 a 10, o percentual varia de 3% a 5%, enquanto o interstício é de 3 anos.
Nossa sugestão é que se amplie a escala, passando-a de 10 para 15 níveis; que o
percentual passe a ser 8% para todas as categorias; e que o interstício seja de 2
anos. Será uma forma de proporcionar aos mestres, até o final da carreira,
melhorias pecuniárias desvinculadas de políticas econômicas não comprometi-
das com a justiça social.

(Drsevio/cimeiilo -

Dirão alguns que nossa proposta 6 paternalista e se op6c ao critério do mé-
rito. Afinal, se o instituto da progressão leva em conta o tempo trabalhado, es-
timula-se o servidor a simplesmente cumprir o tempo de casa, sem a preocupa-
ção de se atualizar e de apresentar rendimento satisfatório. Essa concessão de
benesses sem cobrança de obrigações estaria configurando extremada modali-
dade de paternalismo estatal.

(Desenvolvimento - refuta6s

Pois diríamos que tais argumentos são ponderáveis, mas não se sustentam.
Em primeiro lugar, paralelamente à progressão, sempre haverá a avaliação de
desempenho do funcionário. Essa avaliação precede toda e qualquer modalida-
de de progresso na carreira, ou seja, só os servidores avaliados - e bem avalia-
dos - farão jus ao beneficio. Não há, portanto, como falar de estagnação e
acomodamento, já que o servidor será induzido a se desenvolver e produzir para
melhorar na carreira. Quanto ao paternalismo estatal, lembramos que ocorre
quando não existe contraprestação, naqueles casos em que o Estado doa e con-
cede a titulo gratuito e penalizando o contribuinte. Não é este, seguramente, o
caso dos professores.

(Desenvolvimento - síntese)

Em resumo, nossa proposta para implementar o instituto da progressão é
válida na medida em que contribui para modificar a injusta situação salarial dos
servidores, bem como para viabilizar a sua profissionalização. Vale, a propósi-
to, citar alguns dados constantes de pesquisa conjunta da Organização Interna-
cional do Trabalho - OIT - e da Unesco, que colocam o Brasil em lamentável
posição quanto à remuneração dos professores públicos.

Com efeito, pelo estudo em referência, constata-se que, num universo de 40
países, o professor brasileiro é dos que mais sofre com os baixos salários. Sua
situação só não é pior que a dos colegas do Peru e da Indonésia, e seu salário
médio anual não ultrapassa 5 mil dólares. Enquanto isso, países como a Alema-
nha remuneram seus profissionais com salários anuais médios de 30 mil dóla-
res, apenas para citar um exemplo.
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Ora, os efeitos dessa política salarial inadequada logo se fazem sentir: no Bra-
sil, os jovens se sentem cada vez menos estimulados a seguir a carreira do ma-
gistério. Faltam professores, pelo que nossa média é de 29 alunos por profes-
sor, contrastando, por exemplo, com a Dinamarca, onde a média é de 1 profes-
sor para cada 10 alunos.

(Epílogo)

Senhor Presidente e Senhores Deputados:

Não são apenas os olhos dos professores que estão sobre nós, parlamenta-
res, ao examinarmos o Estatuto do Magistério. É toda a sociedade mineira -
que representamos e à qual prestamos contas - a acompanhar o nosso traba-
lho, preocupada como está com a questão educacional no Estado. E essa preo-
cupação é óbvia e prioritária, como se vê.

O fato é que a concentração de renda e o empobrecimento da classe média
fazem com que as famílias, cada vez mais, apelem para a escola pública, ao se
verem impossibilitadas de assumir o ônus do ensino privado. No entanto, o que
deveria ser solução transforma-se em impasse: os alunos sofrem com a qualida-
de do ensino, intensificam-se as greves, fenômenos como o da repetência esco-
lar atingem índices elevados. Por trás disso, está uma razão maior: não temos
valorizado e estimulado o professor da rede estadual para bem cumprir suas obri-
gações. Pois vamos fazer com que a futura lei do Estatuto do Magistério seja o
primeiro passo no processo de redenção da valorosa classe profissional. É este
objetivo - e aí contamos com o respaldo dos colegas Deputados - que nos mo-
tiva ao ocupar hoje esta tribuna.

Muito obrigado.
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Palavras do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais no

1 Encontro Técnico-Administrativo das Assembléias Legislativas

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

No ano passado, preocupados com a situação, encomendamos ao Instituto
Vox Populi pesquisa de opinião minuciosa. O trabalho constatou a existência
de um sentimento difuso que cada cidadão possui de ser mal ou até de não ser
representado. De acordo ainda com o Vox Populi, tal sentimento pode variar
em intensidade, mas sua inexistência é extremamente rara. Os cidadãos se sentem
sem representação ou mal representados porque não compreendem o fun-
cionamento do sistema político, não confiam em sua operação e em seus atores
e não participam dele efetivamente.

O momento é decisivo e exige coragem. Não podemos fingir que o problema
não existe: ele é real e ameaça tanto o parlamento como a democracia. Para a
classe política, aposentar velhas idéias, abandonar antigas práticas e ousar novos
horizontes já não é nem opção: é questão de sobrevivência. Não se pode correr
o risco de uma fadiga do sistema democrático.

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

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

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

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

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem procurado mostrar-se sensí-
vel a essas exigências do presente. Entretanto, estamos certos de que as me-
lhores soluções não virão de um esforço isolado, mas de mecanismos per-
manentes de intercâmbio e de troca de experiências entre as Casas Legis-
lativas de todo o País.

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

Nesse mesmo ano, iniciamos a realização das audiências públicas regionais,
que ganharam continuidade em 1994, com nova metodologia. A Assembléia de
Minas foi a cada uma das macrorregiões do Estado, coordenando um processo
pelo qual cada comunidade regional elegeu propostas prioritárias para consta-
rem no orçamento estadual de 1995. A proposta orçamentária encaminhada pelo
Executivo acolheu a quase totalidade das prioridades apontadas nessas ocasiões.

Percebendo que os cidadãos tinham informações insuficientes e inexatas so-
bre o Legislativo e sua atuação e verificando que considerável segmento da mídia
contribuía para a formação de uma imagem parcial, distorcida e francamente
negativa da instituição junto à opinião pública, procuramos criar mecanismos

	

eficazes de comunicação institucional. Assim, renunciamos à tentação de ven- 	 1

der a imagem da Assembléia de Minas como se vendem automóveis ou sabão
cm pó. Envidamos esforços muito mais rumo à formação, na comunidade, de
uma consciência cidadã, capaz de acompanhar o trabalho de seus representan-
tes, dirigir-lhes sugestões e criticas e sentir-se convidada a participar, com inte-
resse crescente, das atividades deste Parlamento.

	

Essa aproximação entre o Poder e a sociedade, tendo como meta principal 	 a

	

o estabelecimento de autêntica parceria entre eles, tem seu preço sob a forma 	 a
de exigências crescentes sobre a classe política. A cobrança que passa a incidir
sobre o Deputado e sobre a própria Casa cria a necessidade de adequação dos
órgãos de apoio à ação parlamentar. Por isso, fomos levados a empreender uma
corajosa reforma administrativa, que hoje começa a apresentar resultados. Para

	

fugir às ciladas do corporativismo, buscamos a ajuda de órgãos externos de
	 *

consultoria empresarial, que fizeram diagnósticos exaustivos de nossa situação
e indicaram alternativas. A partir daí, demos início a nossas ações. 	

*

	

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

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

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

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

Saudamos os participantes deste encontro e agradecemos a todos os que aqui
se encontram em atenção a nosso convite. Que o trabalho desses dois dias
alcance pleno êxito, lançando as base ,.,, de urna constante e fecunda coope-
ração entre os parlamentos estaduais.

s
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Palavras do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais na Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul

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

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

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

Internamente, o Brasil tem experimentado os resultados positivos do
Niercosul sob a forma de mudanças fundamentais na mentalidade das classes
produtoras: racionalidade, qualidade e produtividade tornaram-se apelos muito
fortes, diante dos quais é impossível hoje ficar indiferente.

Gostaríamos, entretanto, de ressaltar que o processo de integração que
estamos levando a efeito não pode reduzir-se a mero sistema tarifário. Cumpre
não permitir que ele se esgote num mecanismo de eliminação de restrições às
importações de origem regional e na definição simultânea de uma tarifa externa
comum. A contigüidade espacial de nossos territórios e nossas idênticas raízes
culturais fazem do Mercosul a promessa de um pacto político amplo, que estenda
a cooperação para campos como cultura, ciência, tecnologia e proteção ao meio
ambiente. A procura comum pela estabilidade, o resgate das afinidades culturais,
a busca de soluções para problemas ambientais comuns a nossos países são o
caminho para o fortalecimento político da região como protagonista no contexto
internacional.

Particularmente a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem
envidado esforços para que a questão do aproveitamento dos recursos hídricos
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Ao exercer a função fiscalizadora, soubemos acompanhar o momento difí-
cil, mas instigantemente motivador, por que passamos. Prova disso são as inú-
meras comissões parlamentares de inquérito - muitas já completadas com êxi-
to, outras ainda em andamento - sobre matérias de vital importância para a
sociedade. Veja-se, por exemplo, a CPI do Narcotráfico, que vem despertando
reações como nunca se viu na comunidade. Se, de um lado, temos recebido apoio
irrestrito do povo, de outro verificamos que a dimensão do problema é assusta-
dora, como assustadoras pretendem ser as ameaças dos que nos combatem.

Não negligenciamos, igualmente, da função julgadora. Em particular, nosso
trabalho foi caracterizado por severo escrutínio das contas que nos chegaram
do Executivo. Aí se reflete a posição corajosa e independente adotada pelo Po-
der, à qual iremos referir-nos mais adiante.

Excelente pode ser o adjetivo para nosso trabalho como órgão político-par-
lamentar. Esta Casa ratificou a condição de fórum de debates, ao qual o povo
acorreu na certeza de que os assuntos de seu supremo interesse seriam defendi-
dos. Merece registro nosso esforço contra a privatização de Furnas, até agora
bem-sucedido, bem como a luta em favor da Cemig. Sobre esta última, deve-
mos dizer que não nos desanima uma eventual mudança de posição por parte
do Executivo: continuaremos fiéis ao pensamento de que a Cemig é de Minas e
do povo mineiro.

Em síntese, podemos honestamente afirmar que este Legislativo soube va-
lorizar-se. A atual legislatura vem decorrendo em período de notável vocalização
da democracia brasileira. Os cidadãos estão a exigir-nos a consolidação da cida-
dania; a imprensa, vigilante, esmera-se no grau de informação que leva ao pú-
blico; fermentam as expectativas e os anseios contrários à injustiça social. É uma
época, enfim, em que cresce nossa responsabilidade na mesma proporção em
que aumenta o clamor popular. Pois esse clamor encontra ressonância nesta
Casa: desenvolvemos intensa e bem-sucedida atividade para a interiorização das
lides parlamentares, fazendo do Palácio da Inconfidência a casa de todos os mi-
neiros. Não bastassem as audiências públicas, encontros e eventos que fizemos
realizar por todo o Estado, obtivemos extraordinária penetração e audiência
para a TV Assembléia. Hoje, nossos trabalhos em Plenário e nas comissôes são
acompanhados, pela televisão, em todos os rincões mineiros.

Se nos rejubilamos com as iniciativas conduzidas a bom termo, não lamen-
tamos por aquelas que não nos foi humanamente possível completar. O que
lamentamos, na verdade, é que Minas Gerais esteja passando por um processo
de estagnação econômica e conservadorismo administrativo em doses maiores,
talvez, que a crise que afeta a nação brasileira como um todo. Isso nos faz lem-
brar que o homem público precisa estar atento a que projetos políticos especí-
ficos e de médio prazo não invalidem as necessidades imediatas e futuras do
povo que o escolheu.

A composição da nova Mesa da Assembléia é prova da independência e da
isenção de nosso Poder. Nela estão representados, praticamente, todos os par-
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tidos que atuam na Casa, tal como deve ser no regime democrático. Embora,
por fatores alheios à nossa vontade, não tenhamos podido contar, em nossa ges-
tão, com composição tão múltipla e suprapartidária, procuramos compensá-lo
ao valorizar a Oposição ou discordar da Situação sob a ótica exclusiva do bem
público.

Vamos terminar formulando nossos votos de feliz gestão à nova Mesa. Aos
servidores da Casa, agradecemos pela dedicação e profissionalismo. À impren-
sa, nosso reconhecimento pela colaboração inestimável. Ao povo mineiro - que
soube consolidar a tradição de Minas no cenário nacional -, nossa manifesta-
ção de apreço e gratidão.

Muito obrigado!

*
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LEI COMPLEMENTAR N° 78, DE

9 DE JULHO DE 2004

Dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado, conforme o
previsto no parágrafo único do art. 63 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A elaboração, a alteração
e a consolidação das leis do Estado
obedecerão ao disposto nesta lei com-
plementar.

Parágrafo único - As disposições
desta lei complementar aplicam-se ain-
da, no que couber, às resoluções da
Assembléia Legislativa, bem como aos
decretos e aos demais atos normativos
expedidos por órgão de qualquer dos
Poderes do Estado.

Art. 2° - As leis, ordinárias, com-
plementares ou delegadas, terão nume-
ração seqüencial, correspondente à res-
pectiva série iniciada no ano de 1947.

CAPÍTULO II

DA ELABORAÇÃO DAS LEIS

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 3° - Na elaboração da lei, se-
rão observados os seguintes princípios:

1 - cada lei tratará de um único ob-
jeto, não sendo admitida matéria a ele
não vinculada por afinidade, pertinên-
cia ou conexão;

II - a lei tratará de seu objeto de
forma completa, de modo a evitar la-
cunas que dificultem a sua aplicação,
ressalvada a disciplina própria de de-
ereto;

III - o âmbito de aplicação da lei
será estabelecido de forma tão especí-
fica quanto o possibilite o conheci-
mento técnico ou científico da área
respectiva;

IV - o mesmo objeto não poderá
ser disciplinado por mais de uma lei,
exceto quando a subseqüente se desti-
ne a complementar lei considerada bá-
sica, vinculando-se a ela por remissão
expressa;

V - o início da vigência da lei será
indicado de forma expressa, garantin-
do-se, quando se fizer necessário, pra-
zo para que dela se tenha amplo co-
nhecimento;

VI - a cláusula de revogação só será
usada para indicar revogação expressa
de lei ou dispositivo determinado.

Da Estruturação

Art. 4° - São partes constitutivas
da lei o cabeçalho, o texto normativo
e o fecho.
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§ 1° - O cabeçalho, destinado à
identificação da lei, conterá:

1 - a epígrafe, que indicará a espé-
cie normativa, o respectivo número e
a data de promulgação da lei;

II - a ementa, que descreverá sucin-
tamente o objeto da lei;

III - o preâmbulo, que enunciará a
promulgação da lei pela autoridade
competente e, quando necessário, o
fundamento legal do ato, adotando-
se como fórmula básica a seguinte:
"O povo do Estado de Minas Gerais,
por seus representantes, decretou, e
eu, em seu nome, promulgo a seguin-
te lei:".

§ 2° - O texto normativo conterá
os artigos da lei, os quais serão orde-
nados com a observância dos seguin-
tes preceitos:

1 - os artigos iniciais fixarão o ob-
jeto e o âmbito de aplicação da lei e,
quando for o caso, os princípios e as
diretrizes reguladores da matéria;

II - na seqüência dos artigos ini-
ciais, serão estabelecidas as disposições
permanentes correspondentes ao obje-
to da lei;

III - os artigos finais conterão as
normas relativas à implementação das
disposições permanentes, as de caráter
transitório e as de vigência e revoga-
ção, quando houver.

§ 3° - O fecho conterá o local e a
data da lei, bem como a indicação do
número de anos decorridos desde a In-
confidência Mineira e desde a Indepen-
dência do Brasil, contados a partir de
1789 e de 1822, respectivamente, segui-
da da assinatura da autoridade compe-
tente.

Seção III

Da Articulação

Art. 5° - A articulação e a divisão
do texto normativo se farão de acor-
do com a natureza, a extensão e a com-
plexidade da matéria, observadas a uni-
dade do critério adotado e a compati-
bilidade entre os preceitos instituídos.

Art. 6° - O artigo é a unidade bá-
sica de estruturação do texto legal.

Parágrafo único - Cada artigo tra-
tará de um único assunto, podendo
desdobrar-se em parágrafos, incisos,
alíneas e itens, observado o seguinte:

1 - o parágrafo constitui dispositi-
vo próprio para ressalva, extensão OU

complemento de preceito enunciado
no "caput" do artigo;

II - os incisos, as alíneas e OS itens
constituem dispositivos de enumera-
ção, articulados da seguinte forma:

a) os incisos se vinculam ao "caput"
do artigo ou a parágrafo;

b) as alíneas se vinculam a inciso;

c) os itens se vinculam a alínea.

Art. 7° - A articulação do texto
normativo se fará com a observância
do seguinte:

1 - o agrupamento de artigos cons-
tituirá o capítulo, o capítulo poderá
dividir-se em seções, e estas, em
subseções;

II - o agrupamento de capítulos
constituirá o título, o de títulos, o li-
vro, e o de livros, a parte.

Parágrafo único - Os agrupamen-
tos previstos nos incisos deste artigo
poderão constituir Disposições Preli-
minares, Gerais, Transitórias ou Fi-
nais, conforme necessário.

KI
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Seção IV

Da Redação

Art. 8° - A redação do texto legal
buscará a clareza e a precisão.

Art. 90 - São atributos do texto le-
gal a concisão, a simplicidade, a unifor-
midade e a imperatividade, devendo-
se observar, para sua obtenção, as se-
guintes diretrizes:

- no que se refere à concisão:

a) usar frases e períodos sucintos,
evitando construções explicativas, jus-
tificativas ou exemplificativas;

b) evitar o emprego de adjetivos e
advérbios dispensáveis;

II - no que se refere à simplicidade:

a) dar preferência às orações na or-
dem direta;

b) dar preferência às orações e ex-
pressões na forma positiva;

e) usar as palavras e as expressões
em seu sentido comum, salvo quando
for necessário o emprego de nomencla-
tura técnica própria da área em que se
esteja legislando;

III - no que se refere à uniformi-
dade:

a) expressar a mesma idéia, quan-
do repetida no texto, por meio das
mesmas palavras, evitando o emprego
de sinônimos;

b) empregar palavras e expressões
que tenham o mesmo sentido na maior
parte do território estadual, evitando
o uso de termos locais ou regionais;

e) buscar a uniformidade do tem-
po e do modo verbais;

d) buscar o paralelismo entre as dis-
posições dos incisos, das alíneas e dos
itens constantes da mesma enumera-
ção;

C) evitar o emprego de palavra, ex-
pressão ou construção que confira am-
bigüidade ao texto;

IV - no que se refere à imperati-
vidade:

a) dar preferência ao futuro do pre-
sente do indicativo e ao presente do
indicativo;

b) evitar o uso meramente enfáti-
co de expressão que denote obrigato-
riedade.

Art. 10 - A reprodução de disposi-
tivo da Constituição da República ou
da Constituição do Estado em lei es-
tadual somente se fará para garantir a
coesão do texto legal e a sua integração
ao ordenamento.

Art. 11 - A remissão, na lei, a dis-
positivo de outro ato normativo inclui-
rá, sempre que possível, a explicitação
do conteúdo do preceito referido.

Seção V
Da Padronização

Art. 12 - Serão adotados no texto
legal os seguintes padrões gráficos:

1 - a epígrafe da lei será grafada em
caracteres maiúsculos;

II - a ementa será alinhada à di-
reita;

III - os artigos serão indicados pela
abreviatura "Art.", seguida de nume-
ração ordinal até o nono e cardinal a
partir deste;

IV - os parágrafos serão indicados
pelo sinal "", seguido de numeração
ordinal até o nono e cardinal a partir
deste, utilizando-se, no caso de haver
apenas um parágrafo, a expressão "Pa-
rágrafo único";

V - os incisos serão representados
por algarismos romanos, as alíneas,
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por letras minúsculas, e os itens, por
algarismos arábicos;

VI - os capítulos, os títulos, os li-
vros e as partes serão epigrafados em
caracteres maiúsculos e identificados
por algarismos romanos, sendo que as
partes serão expressas em numeral
ordinal, por extenso;

VII - as subseções e as seções serão
epigrafadas em caracteres minúsculos,
com iniciais maiúsculas e recurso de
realce, e identificadas por algarismos
romanos;

VIII - os numerais serão grafados
por extenso, sendo que as unidades de
medida e as monetárias serão grafadas
na forma numérica, seguida da forma
por extenso entre parênteses;

IX - a primeira referência a sigla será
antecedida do nome que ela designa.

CAPÍTULO III

DA ALTERAÇÃO DAS LEIS

Art. 13 - A alteração de lei poderá
ser feita mediante:

1 - atribuição de nova redação a
dispositivos;

II - acréscimo de dispositivos;

III - revogação de dispositivos.

Parágrafo único - Na publicação
de texto atualizado de lei alterada, os
dispositivos que tenham sido objeto de
alteração serão seguidos da identifica-
ção da lei que os alterou e do tipo de
alteração realizada, conforme os
incisos do "caput" deste artigo.

Art. 14 - Quando a complexidade
da alteração o exigir, será dada nova
redação a todo o texto, revogando-se
integralmente a lei original.

Art. 15 - É vedado modificar a nu-

meração de artigos de lei a ser altera-
da, bem como a de suas seções, subse-
ções, capítulos, títulos, livros e partes.

§ 1° - No caso de acréscimo entre
dois artigos, será utilizado o número
do artigo anterior, seguido de letra
maiúscula, observada a ordem alfabé-
tica dos acréscimos em sequência ao
mesmo artigo.

§ 20 - Quando o acréscimo for fei-
to antes do artigo inicial da lei, será
utilizado o número desse artigo, segui-
do da letra, na ordem prevista no pa-
rágrafo anterior.

Art. 16 - É vedado o aproveita-
mento de número ou de letra de dis-
positivo revogado, vetado, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribu-
nal Federal ou pelo Tribunal de Justi-
ça do Estado ou cuja execução tenha
sido suspensa pela Assembléia Legisla-
tiva, nos termos do inciso XXIX do
art. 62 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Nas publicações
das leis, o número de dispositivo que
se encontre em uma das situações pre-
vistas no "caput" será seguido de ex-
pressão que designe o caso correspon-
dente.

CAPITULO IV

DA CONSOLIDAÇÀO DAS LEIS

Art. 17 - Os Poderes Executivo e
Legislativo promoverão, mediante
cooperação mútua, a consolidação das
leis estaduais, com o objetivo de faci-
litar a sua consulta, leitura e interpre-
tação.

Parágrafo único - A consolidação
será feita por meio dos seguintes pro-
cedimentos:

1 - atualização de leis, mediante a
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manutenção de banco atualizado da
legislação estadual;

II - sistematização de leis, que con-
sistirá na unificação de leis esparsas
versando sobre a mesma matéria, po-
dendo resultar em codificação.

Art. 18 - Para os fins da atualiza-
ção a que se refere o inciso 1 do pará-
grafo único do art. 17, a Assembléia
Legislativa e o Poder Executivo man-
terão, mediante convênio, banco
informatizado das leis estaduais, aces-
sível à população por meio da internet.

§ 1° - O banco conterá, nos ter-
mos definidos em regulamento pró-
prio:

- o texto atualizado da Constitui-
ção do Estado e das leis estaduais;

II - o texto original das leis altera-
das;

III - as notas, remissões e informa-
ções úteis ao entendimento da legisla-
ção, observado o disposto no parágra-
fo único do art. 13;

IV - a organização temática da le-
gislação estadual.

§ 2° - A atualização dos textos das
leis estaduais no banco de que trata
este artigo se fará mediante a incorpo-
ração de alterações expressas determi-
nadas por lei nova ou em função de
decisão definitiva do Tribunal de Jus-
tiça ou do Supremo Tribunal Federal
relativa a ação direta de inconstitu-
cionalidade.

Art. 19 - As ações destinadas à sis-
tematização das leis, a que se refere o
inciso II do parágrafo único do art. 17,
ficarão a cargo de Grupo Coordena-
dor a ser constituído conjuntamente
pelos Poderes Legislativo e Executivo
e integrado por um representante de
cada um desses Poderes, e igual núme-

ro de suplentes, ao qual caberá:

1 - selecionar matérias a serem ob-
jeto de sistematização;

II - constituir, em função das ma-
térias selecionadas, grupos de trabalho
para proceder a estudo técnico preli-
minar e, se for o caso, elaborar ante-
projeto de lei de sistematização ou de
codificação.

§ 1° - Quando a matéria a ser con-
solidada for da competência do Poder
Judiciário, do Ministério Público ou
do Tribunal de Contas, os respectivos
titulares indicarão representantes para
participar dos grupos de trabalho pre-
vistos no inciso II do "caput" deste ar-
tigo, assegurada a paridade na repre-
sentação.

§ 2° - O anteprojeto de lei de sis-
tematização ou de codificação a que se
refere o inciso II do "caput" deste ar-
tigo será encaminhado, por intermédio
do Grupo Coordenador, ao Chefe do
Poder que detenha a prerrogativa de
iniciativa da matéria, ou, atendida a
mesma condição, ao Procurador-Geral
de Justiça ou ao Presidente do Tribu-
nal de Contas.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - Para facilitar a aplicação
desta lei, os Poderes Legislativo e Exe-
cutivo promoverão a aproximação, o
intercâmbio e a cooperação técnica
entre servidores dos dois Poderes.

Art. 21 - VETADO

Art. 22 - VETADO

Art. 23 - Esta lei complementar
entra em vigor sessenta dias após a
data de sua publicação.
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Justificativa, 140

L

LDO
ver Lei de Diretrizes Orçamentárias

Legalidade, 28-29

Legislação estadual
ver também Lei

Lei Complementar n° 78, 2004, 55-57,

301-307

atualização, 56-57

codificação, 57

consolidação, 56

sistematização, 56-57

técnica legislativa, 55-57

padronização, 56

Lei

ver também Legislação estadual

alteração, 50-54, 158

acréscimo de dispositivo, 50, 53-54

modelo, 172-174

dispositivo datado, 51-52

expressa, 50

nova redação, 50

numeração de dispositivo, 53

projeto de lei

modelo, 158-159

reabertura de prazo vencido, 51-52

alterações múltiplas, 50-51

campo de aplicação, 29
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estudo preliminar, 27-29

modificativa, 50-54

objetivos, 27-28

objeto, 29

publicação, 26

revogação

dispositivo, 50

Linguagem parlamentar
ler também Redação

adequação do texto, 19-20

autoria do texto, 20

circunstâncias políticas e

administrativas, 21

convenções, 21

destinatário do texto, 20, 91

finalidade do texto, 20-21

formalidade, 19

impacto sobre o ordenamento, 29

natureza da matéria, 21

norma culta, 19

o redator, 20-21

padronização,19
princípios, 18-19

publicidade, 19, 21
recomendações, 20-21

simplicidade, 19, 39

texto legal

ambigüidade, 40

coerência, 43-45

coesão, 45-46

remissão, 47-48

concisão, 38-39

diretrizes, 55-57

Lei Complementar n° 78, de
2004, 305

estrangeirismo, 43

imperatividade, 41-42

impessoalidade, 19

modo verbal, 40
oração na ordem direta, 39
paralelismo, 40, 46
plural, 42-43
regionalismo, 40

remissão, 47-48

singular, 42-43

sinônimo, 39

tempo verbal, 4u

uniformidade, 39-41

verbo dever, 41-42

verbo poder, 41-42

Livro, 34

pulo ual7tCau. -P)

LOA
1/ 1 ui ( )rcimetitaria Anual

•\ ..f

Mais bein, mais nial, 141

Maiúscula, minúscula, 115-123

Mandado, mandato, 141
Medida, 125-126

Mesa da Assembléia, 141

ato da, 98

modelo, 270

decisão da, 98

modelo, 271-272

deliberação da, 97

modelo, 268-269
denominação, 141

promulgação, 26

N

Na medida em que, à medida que, 138
Nem um, nenhum, 141

Neologismo, 128

Nesse sentido, no sentido de, 141

Nome próprio

grafia, 144

Norma culta, 19

Nota técnica, 18, 104-105

elaboração, 105

estrutura, 105

modelo, 278-280 1
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Numeração
ver também Número

anexo, 37-38
subtítulo, 38

decisão normativa, 82

disposições transitórias, 36

dispositivo

acréscimo, 53

disposições gerais, 35

lei alterada, 53

dispositivo revogado, vetado

aproveitamento de número

proibição, 53

emenda, 57

portaria, 99

Numeral
ver Número

Número
ver também Numeração

abreviatura, 133

texto legal

padronização, 49

uso, 123-126

r

Ofício
assinatura, 89-90

data, 126
destinatário, 91-92, 134-135

elaboração, 90-91
estrutura, 88-89, 261
formas de tratamento, 92-93, 134-135
linguagem, 91-93

modelos, 262-267

numeração, 88
padronização, 93-94

Onde, aonde, 141

Opor, apor, 141
Ordem do dia

conceito, 79
estrutura, 79
modelos

reunião ordinária de comissão, 256

reunião ordinária de Plenário, 253-
255

publicação, 79

Ordenação
processo legislativo, 71-83

texto normativo, 33-34

P

Padronização
documento parlamentar, 21

legislação estadual, 56

Lei Complementar, n' 78, de 2004,

305-306

linguagem parlamentar, 19

ofício, 93-94

requerimento, 61

texto normativo, 48-49

Palavra, 133

ver também lxprcssao, Termo

maiúscula, minúscula, 115-123

Parágrafo, 32

padronização, 49

Paralelismo, 40, 46

Parecer
Comissão de Constituição e Justiça, 63

Comissão de mérito, 63-64

Comissão de Redação, 54-55

conceito, 61

conclusão, 63-64

prejudicialidade de emenda, 64

de Plenário, 66

modelo, 214-215
de redação final, 55

modelos, 220-226

estrutura, 61
fecho, 65
fundamentação, 63
modelos, 187-226
nova redação, 66-67

modelo, 215-217
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novo relator, 66-67

modelo, 217-219

proposta de ação legislativa, 66

modelos, 210-212

relatório, 62

sobre emenda de Plenário, 65-66

modelo, 213-214

vencido, 65

Parte, 34

padronização, 49

especial, 34

geral, 34

Pertinente, 141

Plenário

parecer, 66

modelo, 214-215

Plural, 42-43

sigla, 127

Pontos cardeais, 132

Por via de, 142

Porcentagem, 49, 124

Portaria, 98-99

modelo, 273

Possibilidade jurídica de legislar, 28-29

Prazo

reabertura

projeto de lei, 51-52

Preâmbulo

deliberação da Mesa, 97

portaria, 99

proposição normativa, 30

padronização, 48

Prejudicialidade, 64

Presidente

da Assembléia

despacho de requerimento, 60

promulgação, 26

de Comissão

despacho de requerimento, 60

Processo legislativo

conceito, 25-26

documentos de ordenação, 73-83

acordo de Líderes, 81

modelo, 252

ata, 73-78

minuciosa, 73-76

modelo, 229-239

sucinta, 73-76

modelo, 240-241

comunicação, 80

modelos, 245-246

decisão da Presidência, 82-83

modelos, 247-250

edital de convocação, 79-80

modelos, 257-260

ordem do dia, 79

modelos, 253-256

questão de ordem, 81-82

modelo, 251

fases

deliberação, 26

iniciativa, 25-26

promulgação, 26

publicação, 26

sanção, 26

veto, 26

Projeto de lei

ver também Proposição normativa

articulação, 32-38

conceito, 27

estrutura, 31-32, 153

modelos, 153-163

Projeto de lei complementar

ver também Proposição normativa

modelo, 164-166

Projeto de resolução

ver também Proposição normativa

alienação de terras devolutas

anexo, 38

modelos, 167-172

Promulgação

conceito, 26

fórmula de, 30

Pronunciamento, 18, 107-112

conceito, 109

estrutura, 111, 281-283
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linguagem, 112

modelos, 281-291

redação, 110

redator, 109-110

Proposta de ação legislativa

parecer, 66

modelos, 208-212

Proposta de emenda à Constituição

ler também Proposição normativa

conceito, 27

estrutura, 175

modelo, 176-177

Proposição, 25

Proposição não normativa, 25, 60-69

parecer, 61-67

recurso, 69

relatório de Comissão Especial, 68

relatório de Comissão Parlamentar de
Inquérito, 68

requerimento, 60-61

Proposição normativa, 17, 25-59

/'er também Projeto de lei, Projeto de

lei complementar, Projeto de resolução

e Proposta de emenda à Constituição

anexo, 37-38

articulação, 32-38

conteúdo, 29

divisão do texto, 34-37

emenda, 57-58, 63-66

modelos, 178-181

substitutivo, 37, 63-65

errata, 55

estrutura, 30-38

estudo preliminar, 27-29

linguagem, 38-48

objeto, 29

padronização, 48-49, 56

Lei Complementar n° 78, de 2004,

305-306

processo legislativo, 25-26

projeto de lei, 27

modelos, 153-163

projeto de lei complementar

modelo, 164-166

projeto de resolução

modelos, 167-172

proposta de emenda à Constituição, 27

modelo, 176-177

redação final, 54-55

substitutivo, 57, 63-65

Publicação

lei, 26

Publicidade, 19, 21

IN

Qualquer, 142

Questão de ordem

conceito, 81

estrutura, 82

modelo, 251

R

Recurso

estrutura, 69

modelo, 228

Redação

documento parlamentar, 17

final, 54-55

parecer, 55

modelos, 220-226

nova

parecer, 66-67

modelo, 215-217

parlamentar

ler Linguagem parlamentar

Redator

pronunciamento, 109-110

recomendações, 19-21

Regionalismo, 40
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Relator

novo

parecer, 66-67

modelo, 217-219

Relatório

Comissão Especial, 68

Comissão Parlamentar de Inquérito

estrutura, 68

modelo, 227

parecer, 62

Remição, remissão, 142

Remissão, 47-48

Repercutir, 142

Requerimento

conceito, 60

encaminhamento

por ofício, 60

estrutura, 60-61, 183

modelos, 183-186

padronização, 61

Resolução

alteração

modelo, 172-174

promulgação, 26

impugnação, 26

Reticências, 145

Retificação

ata, 78

Reunião

de Bancada

ata

escolha de Líder, formação de
Bloco, 244

edital de convocação

especial de Plenário, 259

extraordinária de comissão, 260

extraordinária de Plenário, 257-258

ordinária de comissão

ata, 242-243

ordem do dia, 256

ordinária de Plenário

ata minuciosa, 229-239

ata sucinta, 240-241

ordem do dia, 253-255

solene de Plenário

edital de convocação, 259

Reversão de imóvel

projeto de lei

modelo, 160-161

Reverter, 142

Revogação

cláusula de, 31

dispositivo, 50

s

Sanção

processo legislativo, 26

Sanção, sansão, 142

Se não, senão, 142

Seção, 34

padronização, 49

subseção, 34

Seção, cessão, sessão,139

Sessão legislativa

encerramento

pronunciamento

modelo, 289-291

Sigla

ofício, 93

regras, 126-127

texto legal, 49

Símbolo

ver Abreviatura

Simplicidade, 19, 39

Singular, 42-43

Sinônimo, 39

Sistematização

legislação estadual, 56-57

Lei Complementar n° 78, de 2004,
306-307

Sobrescritar, subscritar, 142
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Subemenda, 59

Subseção, 34

padronização, 49

Substitutivo, 57, 63-65

Subtítulo

anexo, 38

Supressão

texto, 145

T

Tampouco, tão pouco, 142

Técnica legislativa

legislação estadual, 54-57

Lei Complementar n° 78, de 2004,
301-307

Tempo

decorrido ver Horário

Termo

ver Expressão, Palavra

estrangeiro ver Estrangeirismo

Texto

ver também Documento parlamentar

adequação, 19-21, 91

Assembléia Legislativa

tipos, 17-18

autoria, 20
destinatário, 20, 91, 134-135

finalidade, 20-21

normativo

articulação, 32-38

estrutura, 30-32

linguagem, 38-48

padronização, 48-49

o redator, 20-21

ofício, 88-92

publicidade, 21

supressão, 145

Título

anexo, 37

capítulo, 34

deliberação da Mesa, 97

emenda, 57

padronização, 49

parecer, 61

portaria, 99

recurso, 69

requerimento, (1)

Transcrições

aspas, 127

Tratamento

formas

abreviatura, 133-137

por extenso, 137

correspondência oficial, 133-137

gênero feminino, 137

hierarquia militar, 136

ofício, 92-93

Travessão

sigla, 127

Unidade da Federação

sigla, 127

Unidade de medida

ver Medida

Uniformidade
de sentido, 44, 46
linguagem parlamentar, 39-41

Utilidade pública
projeto de lei

iTlOdCl()S, 161-162

Li

Vencido, 63

Verbo

dever
uso, 41-42
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itnperadvidadc, 41 -42

tempo verbal, 41

poder

uso, 41-42

Veto, 26

Vigência

cláusula de, 31

Viger, 143

Vocativo

oficio, 88

recurso, 69

requerimento, 60

Voto de congratulações

lcrlucrlmeflto
modelo, 184

Vultoso, vultuoso, 143

o
1-
z

(O

(1)

4

o
a.

w

o

o

z
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O parlamento, como
espaço de representação,
abre-se a cenas e
linguagens variadas, que
dialogam e se confrontam
segundo motivações e
propósitos distintos.
Compreender as relações
que se travam nessa arena
e os papéis reservados a
cada um dos atores
envolvidos (parlamentares,
técnicos, cidadãos) é uma
condição para o adequado
aproveitamento das
técnicas de redação
parlamentar. É preciso,
assim, distinguir as
instâncias de trabalho
(o político, o técnico, o
administrativo), os
interesses e as
responsabilidades
(o institucional e o
partidário, o público e
o particular, o singular e
o coletivo) e, ainda, os
discursos (as palavras e os
textos).
Redigir um documento
parlamentar é verificar, em
cada caso, o peso dessas
diferenças e, a partir delas,
construir o texto, num
esforço conjugado de
técnica e interpretação.



Õ
ASSEMBLÉIA DE MINAS
0 Poder do Cidadão
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