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Esta edição da Revista do Legislativo encerra a
programação comemorativa dos 170 anos de criação da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Instalada em 1 º de
fevereiro de 1835, em Ouro Preto, capital da província, o
Parlamento Mineiro escreveu uma história marcada por
avanços e retrocessos. mas fundamental para o aprendizado
democrático das futuras gerações.

A programação comemorativa incluiu uma série de
atividades, como a exposição "Os Sentidos da Representação
- 170 anos do Poder Legislativo em Minas", que
proporcionou a seus visitantes uma reflexão sobre a
importãncia do Parlamento numa sociedade democrática.

Inspirado por esse mesmo mote, foi realizado o Ciclo de
Debates "Poder Legislativo Mineiro e Sociedade", reunindo
historiadores, professores. cientistas políticos e técnicos do
Legislativo. para discutir e avaliar a produção legislativa
estadual e as relações entre a instituição e a sociedade.

Destaca-se ainda, entre outras ações, o lançamento do
livro dos professores Maria Auxiliadora de Faria e Otávio
Soares Dulci, intitulado "Diálogo com o Tempo - 170 anos
do Legislativo Mineiro". Nesta edição, a Revista do
Legislativo traz uma síntese dessa pesquisa, que
brevemente estará disponível também na internet, para
facilitar a consulta pelos interessados.

A história da Assembléia Legislativa de Minas alterna
períodos de intensa participação popular com fases de
redução de atribuições e até de interrupção das atividades
legislativas. Retomar o fio dessa história nos ajuda. assim, a
compreender a própria história de Minas e as origens da
nossa cultura política. É também uma reafirmação a antigas
e novas gerações da convicção da importância dessa
instituição para o fortalecimento da democracia brasileira.

Em sua trajetória, a Assembléia de Minas tem contribuído
decisivamente para garantir a ampliação dos espaços de
participação popular no processo político e de maior
interlocução das casas legislativas com a sociedade. O
Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania". segundo tema desta
edição da Revista, é um bom exemplo desse esforço.

Realizado em parceria com organizações da sociedade
civil, o tema foi discutido durante vários meses, tanto na
Capital quanto no interior do Estado, gerando um documento
que agora vai inspirar as políticas públicas relacionadas à
questão do lixo em Minas Gerais. Essa é uma das ações da
Assembléia de Minas que vem fortalecer o processo
democrático de tomada de decisões no setor público e,
portanto, faz chegar a democracia às bases da nossa
sociedade.
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