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DEPUTADOS	
iniciativas de um orçamento participativo. Foi um

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	M mas Gerais viveu, nesta década de 90, as primeiras

PRESIDENTE ANOERSON ADALITO	 experimento inédito no País e, desde 1993, quando
1-VICE-PRESIDENTE J05Ê BRAGA	 foi realizada a primeira audiência pública para
22VICEPRESIDENTE DURVAL ÁNGa0	 debater e estabelecer prioridades para o Orçamento

19-SECRETÁRIO D11.ZON MELO	 do Estado, muita coisa mudou. O próprio modelo de audiências
22-SECRETARIO GIL PEREIRA públicas foi sendo, ao longo da década, aperfeiçoado pela Assembléia

CORREGEDOR ANTÔNIO JÚLIO	 Legislativa - seu principal idealizador - até a última versão, em
CORREGEDOR MAURI TORRES	 1997.
SUBSTITUTO Com as eleições de 1998 e a posse do novo governo, um outro modelo

de orçamento participativo foi proposto pelo Executivo e
implementado em parceria com o Legislativo. As negociações para
se chegar a esse novo formato, as propostas hierarquizadas nas 18
assembléias regionais e as expectativas em relação a essa segunda
etapa do processo de democratização do planejamento no Estado são
temas da reportagem de capa desta edição da Revista do Legislativo.
Ainda sobre o assunto, o prefeito de Belo Horizonte no período de 1993
a 1996, Patrus Ananias, faz uma reflexão sobre a experiência do
orçamento participativo na Prefeitura de Belo Horizonte e o deputado• revista do legislativo

Publicação da Assembléia Legislativa do Estado	
federal pelo PCdoB, Sérgio Miranda, analisa o Orçamento da União

de Minas Gerais. Conselho Editorial: José	para 1999, os avanços e recuos do governo Fernando Henrique
Geraldo Prado (Diretor de Informação e	Cardoso.
Comunicação), M y riam Costa de Oliveira	Outro destaque desta edição da Revista do Legislativo é o fenômeno(Responsável pela Área de Projetos
Institucionais), Luiz Antônio R. Freitas	do desemprego. Este foi um dos temas trabalhados pelo Legislativo
(Responsável pela Área de Comunicação Social),	mineiro neste ano, com a realização do Seminário Legislativo
Patrícia Duarte (Coordenadora de Jornalismo),
Itália Fausta Grisolia (Coordenadora de	"Desemprego e Direito ao Trabalho". Depois de reuniões em dez
Comunicação Visual). Editor Responsável: Luiz	regiões do Estado, a plenária final do seminário reuniu quase 800
Antônio R. Freitas - SJPMG - 4.345. Editores
Executivos: Francisco de Morais Mendes e	pessoas em Belo Horizonte, para debater e votar o documento final,
Lúcio Pérez. Revisão: Izabela Moreira e	que, agora, está sendo encaminhado a diversos setores da sociedade.
Margareth Magalhães. Arte: Mauro Lúcio de	Em artigo assinado, o professor Márcio Pochman, da Unicamp, que
Paula. Impressão/acabamento: Gerência de
Reprografia e Transportes: Lenilson Vieira de	participou da abertura das regionais e da assembléia final do
Souza (Coordenador) Gilberto M. Machado e	seminário legislativo, traça um perfil do desempregado no Brasil e
Júlio R. Chaves, mostra como este tem mudado conforme se alteram também as

variáveis que influem, com maior impacto, na formação dos índices
de desemprego no Brasil.

Endereço	 Ainda nesta edição da Revista do Legislativo, um estudo de caso
Rua Rodrigues Caldas, 30— Sala 7	 analisa o processo de avaliação de políticas públicas na França e
CEP 30190-921 —Tel: (031)290-7800	outro, o princípio da razoabilidade dos atos do poder público.
Fax: (031) 290-7811 - B  - MG

	

	 Acompanha ainda esta edição um suplemento especial, com a
íntegra da monografia premiada em 1998, pela Escola do Legislativo,

Assembléia na Internet:	com a menção honrosa, sobre o processo legislativo e o sistema de
http:/Iwww.almg.gov.br	comissões.


