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Na palestra que fez durante o Seminário “Legislativo e Sociedade”, Cláudia Sampaio mapeou as iniciativas

desenvolvidas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, desde o início da década de 1980 até os anos

1990, para acolher a participação da sociedade civil no processo legislativo. Em um primeiro momento, essas

ações estiveram concentradas apenas na Capital. No entanto, a necessidade de abranger todo o Estado, ampliando

os esforços de interlocução com a sociedade e aprimorando os mecanismos de participação direta, estimulou

as ações de interiorização, implantadas efetivamente a partir dos anos 1990.

cons t rução

c o l e t i v a
Interiorização faz parte do esforço de interlocução

com a sociedade e de fortalecimento da democracia

Cl”udia Sampaio Costa

Diretora legislativa da ALMG



REVISTA DOLEGISLATIVO 59

Este momento, em que são comemorados

os 170 anos da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, apresenta-se como oportunidade ideal

para uma reflexão sobre o significado do proces-

so de interiorização das ações legislativas no con-

texto da evolução da democracia no Brasil. O tema

das comemorações, que é “Legislativo e Socieda-

de”, vem bem a propósito, porque, nessa longa

trajetória de altos e baixos do Poder Legislativo

em Minas Gerais, é justamente sua capacidade

de acompanhar e acolher a movimentação da

sociedade civil que deve ser festejada.

É certo que, a partir de um determinado mo-

mento, a sociedade brasileira “invadiu” os espa-

ços públicos, exigindo de seus representantes e

das instituições de governo uma postura demo-

crática e democratizante. Aquelas instituições que

souberam ser receptivas a essa “invasão”, perce-

bendo que aquele era o caminho para seu forta-

lecimento e reencontro com a sociedade, conse-

guiram avançar e se conciliar com o processo de

construção da democracia no País. Felizmente, a

Assembléia Legislativa de Minas Gerais percebeu

esse momento e se adaptou à demanda que vi-

nha de fora.

Todo o esforço da Casa mineira, do início da

década de 1980 para cá – sem pretender fazer

uma abordagem ufanista desse processo –, deu-

se no sentido de tentar construir, ou até recons-

truir, um poder de representação que, após anos

de atrofia por falta de uso, pudesse fornecer as

respostas que a sociedade buscava naquele mo-

mento de retomada da democracia no País. E,

desse período até hoje, a Assembléia de Minas

vem implementando várias iniciativas com o obje-

tivo de se abrir à interlocução com a sociedade e

de permitir o surgimento de espaços reais de

criatividade institucional, a fim de tornar o

Legislativo capaz de oferecer essas respostas.

O processo não foi perfeito; houve falhas e

retrocessos. É natural que, em uma trajetória de

aprendizado e crescimento, haja crises e situa-

ções difíceis. No entanto, o que realmente impor-

ta é que, em termos gerais, o rumo está traçado.

Participação direta: intervindo na
agenda política

O que é chamado de processo de

interiorização das ações legislativas é a tentativa

de fazer com que o amadurecimento político se

estenda ao interior do Estado. As dimensões de
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Minas Gerais são admiráveis, tanto em quantida-

de de municípios quanto em número de popula-

ção, e era fundamental que a Assembléia

Legislativa desse essa resposta à sociedade. A

interiorização, portanto, é resultado do esforço

de interlocução com a sociedade civil e do aprimo-

ramento dos mecanismos de sua participação

direta no processo legislativo.

O adensamento da representação significa

reconhecer que o eleitor garantirá seu canal de

representação política não apenas de quatro em

quatro anos, mas que haverá uma atualização

permanente da agenda política entre os períodos

eleitorais. Implica também aceitar uma certa

relativização da autonomia daquele que detém o

mandato em benefício daquele que o delegou. Es-

tabelece, portanto, uma renovação permanente

da agenda do Legislativo, com base na interlocução,

na informação e nas demandas que chegam dia-

riamente à Casa por meio dos processos de ab-

sorção da participação da sociedade civil.

A partir de certo momento, percebeu-se que

os mecanismos de participação seriam insuficien-

tes se ficassem restritos à movimentação política

da Capital. É claro que, nos momentos de grande

movimentação política na Assembléia, como se-

minários legislativos e audiências públicas, repre-

sentantes e entidades de diversas regiões do Es-

tado dirigem-se para essa Casa. Porém, essa

participação envolve grande mobilização de recur-

sos e nem sempre as pessoas têm condições e

estrutura para se deslocar até Belo Horizonte.

Ademais, se forem consideradas as disparidades

regionais, os conflitos locais e as características

peculiares de cada comunidade, nem sempre

aqueles que têm estrutura para vir à Capital vão

refletir o conjunto de opiniões presentes em to-

das as regiões do Estado.

Além do processo institucional coletivo, os

parlamentares individualmente também tinham

uma expectativa de interiorização, pois cada um

deles vem de uma região do Estado, com deman-

das específicas. Cada um deles exerce a repre-

sentação voltado para sua base eleitoral. O parla-

mentar tem necessidade de buscar, permanen-

temente, feedback para sua atuação na região.

O trabalho juntamente às bases eleitorais funcio-

na, então, como uma complementação aos me-

canismos de fortalecimento institucional. A

interiorização é um desdobramento e um avanço

da interlocução com a sociedade civil.

Vamos tentar rememorar essa experiência e

refletir sobre ela, além de identificar os desafios que

estão colocados para a instituição e para a socieda-

de hoje. Devemos nos perguntar se a interiorização

irá contribuir de fato para o amadurecimento de-

mocrático do País ou será simplesmente um canal

de divulgação do trabalho da Assembléia Legislativa

no interior. Essa política de interlocução está verda-

deiramente contribuindo para adensar e fortalecer

a representação da sociedade civil, como pretende

a Assembléia de Minas?

No processo de interiorização, podem ser

destacadas quatro modalidades, que têm contri-

buído grandemente para o fortalecimento do pro-

cesso democrático de tomada de decisão no

Legislativo mineiro.

Audiências públicas: processo de
aprendizado

A primeira modalidade foram as audiências

públicas regionais, iniciadas em 1993 com o obje-

tivo de subsidiar tanto o processo legislativo quan-

to a elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvi-

mento Industrial (PMDI), do Plano Plurianual de

Ação Governamental (PPAG), da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária.

A interiorização é resultado do esforço de interlocução
com a sociedade civil e do aprimoramento dos
mecanismos de sua participação no processo legislativo
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O Orçamento do Estado reflete as prioridades

das políticas públicas definidas pelo governo. Pen-

sando nisso, a Assembléia de Minas resolveu fazer

audiências públicas regionais para discutir, no inte-

rior do Estado, as prioridades do Orçamento. Hoje,

isso parece banalidade, pois o orçamento

participativo é uma realidade incorporada por di-

versas administrações municipais, estaduais e até

mesmo federal. Naquela época, porém, foi uma

experiência completamente nova, pioneira no País,

que partiu do Legislativo mineiro. E, exatamente

por ser novidade, não contava ainda com grande

aceitação. Houve limitações e falta de comprome-

timento do Poder Executivo com os resultados.

As audiências públicas foram resultado de um

esforço enorme, belíssimo, de construção de ci-

dadania e educação política. Percorríamos o inte-

rior de Minas Gerais e realizávamos primeiro as

audiências públicas municipais, em que cada ci-

dadão, cada vereador, cada prefeito e cada asso-

ciação da sociedade civil organizada apresentava

e selecionava suas necessidades. Depois, nas

audiências regionais, a delegação de cada muni-

cípio se debruçava sobre as prioridades regionais

e abria mão de demandas localizadas em razão

de demandas coletivas regionais, e destas em

função de outras, de alcance estadual.

Infelizmente, naquele momento, por não ter

sido ainda encampado pelo Poder Executivo, o

projeto provocou certa frustração nos servidores

que dele participaram e na sociedade. As propos-

tas não foram totalmente incorporadas aos Or-

çamentos e, por isso, não foram realizadas nos

anos seguintes. Isso fez, inclusive, com que a As-

sembléia Legislativa de Minas promulgasse duas

emendas à Constituição do Estado, obrigando o

Poder Executivo a cumprir as propostas

priorizadas nas audiências públicas regionais.

Lamentavelmente, a simples alteração das

normas não tem o condão de mudar a realidade.

A inserção desses dispositivos na Constituição

acabou por consolidar esse esforço de compro-

metimento do poder público com o processo de

democratização do País. Mas o processo em si, a

parceria e o compromisso real do Poder Executi-

vo com a participação da sociedade civil na elabo-

ração do Orçamento foi um processo lento, con-

quistado ano a ano.

Atualmente, com as audiências públicas do

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG),

obtivemos grande avanço, pois o Poder Executivo

vem à Assembléia antes da aprovação da lei de

revisão do PPAG. Nessa ocasião, os gerentes dos

projetos estruturadores prestam contas da

implementação dos mesmos, apresentam rela-

tórios, trazem dados e informações que auxilia-

rão o Legislativo a decidir, juntamente com a so-

ciedade civil, as propostas que serão priorizadas.

Durante o processo de revisão de 2004, a

Assembléia mineira conseguiu incluir no PPAG

estadual um novo projeto estruturador. Os proje-

tos estruturadores são poucos e podem ser con-

siderados a espinha dorsal das políticas públicas

do governo do Estado. A Assembléia Legislativa

conseguiu acrescentar um projeto, na área da

assistência social, que trata das famílias

vulnerabilizadas. Esse projeto propõe ações do

poder público junto às populações que enfrentam

situações de risco social devido à grande preca-

riedade econômica.

Conseguir emplacar ainda R$ 4,5 milhões em

emendas ao projeto do Orçamento, a partir da

participação popular, foi outra grande conquista.

Esse processo durou mais de dez anos – tendo

iniciado com a primeira audiência pública regio-

nal, em 1993 –, e intentava construir uma sabe-

doria em termos de democracia com participa-

ção popular efetiva, fortalecendo a representa-

ção e alimentando sua agenda política.

Seminários legislativos: avanço
qualitativo

Além das audiências públicas regionais, outra

vertente foi a interiorização dos seminários

legislativos, que nada mais são do que a constru-

ção de uma agenda, uma pauta de soluções e

propostas para determinados problemas do Es-

tado, elaborada a partir de ampla e profunda dis-

cussão com os setores da sociedade civil organi-

zada ligados àquele tema. Já realizamos, entre

outros, seminários sobre saneamento básico,

educação, saúde, política cultural e turismo. Em

cada uma dessas oportunidades, foram
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convocadas todas as entidades governamentais

e da sociedade civil envolvidas com o assunto e

que seriam eventualmente atingidas por uma le-

gislação sobre o tema.

Os seminários legislativos demonstraram ser

um rico instrumento para criação de soluções

novas. É claro que houve seminários que não con-

seguiram dar a resposta que a sociedade civil

desejava. Nesse caso, a exceção veio confirmar a

regra, mostrando que o caminho estava correto,

que necessitava apenas de pequenas correções

de rumo. O caminho parece ser realmente o con-

trole externo e a participação diária da sociedade

civil no Legislativo. Essa confirmação veio com a

edição de diversas leis gerais de políticas públicas

no Estado – políticas estaduais de saneamento

básico, habitação, recursos hídricos, desenvolvi-

mento agrícola e desenvolvimento rural, e diretri-

zes para o Conselho Estadual de Turismo e o Pla-

no Mineiro de Turismo –, construídas com ampla

participação e debate da sociedade. Os resulta-

dos dos seminários referem-se sempre a gran-

des políticas, não a pequenas ações legislativas

localizadas, constituindo macrodiretrizes para o

desenvolvimento social e político do Estado.

Todo esse processo representa um avanço

qualitativo na ação da Assembléia. Por isso, uma

estatística numérica não é suficiente para avaliar

o desempenho do Legislativo mineiro nesse pe-

ríodo. A avaliação numérica da produção legislativa

pode até ter ficado prejudicada. No entanto, a

qualidade alcançada nesses seminários, em ter-

mos de aprofundamento de grandes temas de

interesse da sociedade, é inquestionável. Às ve-

zes, ficamos um ano inteiro discutindo um único

projeto de lei, de grande densidade e alcance.

Nota-se, então, que o avanço está na qualidade

da discussão e das informações que consegui-

mos trazer da sociedade civil para o processo de

tomada de decisão no Poder Legislativo e na

maneira como esses processos vão-se aperfei-

çoando. No fim, concluímos que, quanto maior for

a participação das pessoas interessadas no cum-

primento da lei a ser editada, maior será a

aplicabilidade e eficácia da mesma.

Outra vertente, portanto, foi a interiorização

dos seminários legislativos. Apesar de existirem

desde 1991, só em 1999 realizou-se o primeiro

seminário no interior, resultado de longo proces-

so de amadurecimento da consciência de que é

necessário equilibrar e permitir a presença dos

setores que não possuem recursos para partici-

par do Legislativo. Apesar de o lobby que atua nos

Legislativos ser legítimo, nem todos os cidadãos e

setores sociais têm condições de ir de gabinete

em gabinete, construindo articulações para con-

seguir a aprovação de determinadas emendas.

Desse modo, ao instalar os seminários

legislativos, a Assembléia de Minas institucionaliza

e democratiza a possibilidade de atuação desses

grupos de pressão que estavam fora do jogo po-

lítico. E, quando estende essa ação ao interior do

Estado, reconhece que o interior apresenta me-

nos capacidade de fazer com que seu lobby che-

gue até o Legislativo. Com a interiorização dos

seminários legislativos, a Assembléia de Minas cria

mecanismos que viabilizam essa participação.

Depois da realização do primeiro seminário

no interior, “Desemprego e Direito ao Trabalho”,

houve vários outros, entre eles os Seminários

“Construindo a Política de Educação Pública” e

“Águas de Minas II”, este último, um marco. O

tema, que já havia sido discutido em um seminá-

rio legislativo, em 1992, foi retomado dez anos

depois, dentro do novo modelo de interiorização.

Esse evento promoveu uma discussão bastante

Com os seminários legislativos, a Assembléia de Minas
institucionaliza e democratiza a possibilidade de atuação
dos grupos de pressão que estavam fora do jogo político
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amadurecida a respeito da gestão sustentável

dos recursos hídricos no Estado de Minas Ge-

rais, considerado a caixa d’água do País.

O Seminário Legislativo “Águas de Minas” é

um grande exemplo do resultado positivo da

interiorização. Tudo o que se fala hoje sobre políti-

ca de gestão de recursos hídricos, comitês de

bacias hidrográficas, agências de bacias, enfim,

todo esse modelo de gestão foi construído a par-

tir do Seminário Legislativo “Águas de Minas I”, re-

alizado no início da década de 1990. Dez anos

depois, em 2002, o “Águas de Minas II”, percor-

rendo o interior de Minas, avaliou a implementação

dessa idéia, que acabou sendo incorporada à

Política Nacional de Recursos Hídricos.

Ainda precisamos avançar na discussão de

temas como a questão da cobrança da água e

de sua gestão sustentável, mas hoje todos reco-

nhecem que a água é um recurso crítico. Há dez

ou 15 anos, quando isso era novidade, a Assem-

bléia Legislativa de Minas já percebia que, além

da crise do petróleo, a crise da água constituía

uma questão que devia ser equacionada com

rapidez pelo conjunto da humanidade. Essa abor-

dagem surgiu no Seminário “Águas de Minas I”,

que contou com a participação da sociedade civil

organizada, e continuou no “Água de Minas II”,

que contou também com a participação da so-

ciedade civil do interior do Estado.

Comissões permanentes: novas ações

Já descrevemos as audiências públicas re-

gionais relativas ao Orçamento do Estado e ao

PPAG e a interiorização dos seminários

legislativos, que têm em vista subsidiar a elabora-

ção de leis na Assembléia. Além disso, o proces-

so de interiorização do trabalho das comissões

permanentes ocorre diariamente.

As comissões têm por atribuição realizar au-

diências públicas nas diversas regiões do Estado

e na Capital, a fim de subsidiar suas ações. Essa

competência é conferida pela Constituição do Es-

tado, que, pelo espírito de fortalecimento do Po-

der Legislativo, atribui grande poder às comis-

sões da Assembléia de Minas. Por sua agilidade,

facilidade de composição e até certa

informalidade, as comissões passaram a ser o

centro nevrálgico das discussões e dos debates

na Casa mineira.

A interiorização veio enriquecer, de maneira

significativa, a pauta e a agenda das comissões

permanentes. Hoje, praticamente todas elas reali-

zam audiências públicas e visitam o interior do Es-

tado para discutir problemas, colher denúncias, fis-

calizar e acompanhar a execução das políticas

públicas do Executivo. Muitas vezes, atendendo a

um pedido local, a Assembléia Legislativa convoca

uma reunião no interior em que se faz acompa-

nhar de determinada autoridade do Poder Exe-

cutivo, a fim de prestar esclarecimentos e dar

satisfações à população.

O controle vertical da população sobre seu

representante, que é o deputado, fortalece e faci-

lita o controle horizontal, que é o realizado pelo

Legislativo sobre o Executivo, porque dá força aos

deputados, traz informações, aponta eventuais

distorções e irregularidades na gestão pública.

Assim, a Assembléia exerce a fiscalização de for-

ma capilar, muito mais eficaz.

Os temas tratados pelas comissões são diver-

sos. Abrangem desde intermediação de conflitos

agrários e violações de direitos humanos no interi-

or até problemas localizados, como a possibilidade

de fechamento da Mercedes-Benz em Juiz de Fora

e o desemprego que isso acarretaria. Em suas visi-

tas ao interior, as comissões também colhem sub-

sídios para o aperfeiçoamento de projetos de lei

em tramitação na Casa. A Assembléia de Minas foi

ao interior, por exemplo, para tratar da questão do

Sistema Único de Assistência Social, em implanta-

ção atualmente pelo governo federal. Enfim, a agen-

da diária das comissões permanentes é riquíssima.

Desde o início desta legislatura, as comissões per-

manentes da Casa já realizaram mais de cem audi-

ências públicas no interior do Estado. Foram feitas

também inúmeras visitas aos municípios, garantin-

do a presença das comissões nas diversas regi-

ões, no dia-a-dia, para discutir seus variados pro-

blemas.

Educação política: participação cidadã

O processo de educação para a cidadania e o

fortalecimento do poder municipal é outro tipo de

atividade de interiorização muito importante que a
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Assembléia exerce. Entende-se que o fortalecimen-

to do poder local e a participação cidadã na locali-

dade é base para a consolidação da democracia e

para o controle da população sobre seus repre-

sentantes, sobre a aplicação dos recursos públi-

cos e sobre os resultados das políticas públicas.

A Assembléia estabeleceu que, além das via-

gens rotineiras ao interior, a cada mudança de

governo municipal, seria realizado um programa

de formação e informação dos novos prefeitos e

vereadores. Em 2001, quando foi denominada

Seminário “Administração Pública Competente”,

a iniciativa percorreu 16 regiões do Estado, cada

uma delas centralizada em uma cidade-pólo. To-

das as cidades próximas foram chamadas a par-

ticipar. Houve intensa participação de prefeitos e

vereadores, assim como de entidades da socie-

dade civil organizada.

Em 2005, quando ocorreu nova mudança de

prefeitos e de vereadores, a Assembléia de Mi-

nas voltou a realizar o seminário no interior. Des-

sa vez, os encontros foram sediados em 12 cida-

des-pólo, e o tema foi “Desafios da Agenda Muni-

cipal”. Esses eventos abordam questões que pre-

feitos e vereadores devem enfrentar em seus

mandatos, e os temas são variados. Em 2001, a

Lei de Responsabilidade Fiscal estava recém-edi-

tada e precisava ser compreendida, pois, de cer-

to modo, estava assustando os prefeitos, que pre-

cisavam aplicá-la. Na ocasião, foram dadas orien-

tações sobre prestação de contas, processo

legislativo e formas de participação da sociedade

civil. No encontro de 2005, acrescentou-se a dis-

cussão do Plano Diretor, que alguns municípios

terão de elaborar por força de comando federal.

Ao levar essas informações aos agentes munici-

pais, a Assembléia dá uma importante contribui-

ção para o fortalecimento do poder local.

Além disso, há um programa permanente da

Escola do Legislativo, cuja equipe de palestrantes

percorre as cidades do interior, por demanda de

lideranças locais ou de deputados, realizando pa-

lestras sobre diversos temas de interesse local.

Em 2004, foram realizados 12 “Encontros com a

Política”, título desse programa. Em 2005, foram

promovidos cinco.

Na verdade, a interiorização não pode ser dis-

cutida isoladamente de todo o processo de

criatividade institucional voltado para uma demo-

cracia em construção do Legislativo mineiro. Nos-

so país não tem nenhum modelo de democracia

a seguir. Precisamos construir esses mecanismos

com a nossa criatividade. É claro que devemos

utilizar conceitos e experiências já consagrados

historicamente pelas sociedades democráticas,

mas temos que criar nossas formas peculiares,

adaptadas à nossa realidade.

Mesmo com as constantes dificuldades e os

questionamentos às vezes insolvíveis, é aí que está

a riqueza do processo que vivemos atualmente. O

caminho está dado. É por meio da participação

da sociedade civil e do controle que ela exerce de

seus representantes que se consolida e aperfei-

çoa o Poder Legislativo. Não se faz milagre; não

se muda de um dia para o outro, o processo é

contínuo. O resultado é o fortalecimento do poder

local e estadual por meio da participação da so-

ciedade.

Novos desafios: busca do
aprimoramento

Apesar da convicção de estarmos no cami-

nho correto, é preciso que alguns ajustes sejam

feitos para o aperfeiçoamento do processo. Não

podemos esquecer os erros cometidos nem os

períodos em que não conseguimos levar esses

mecanismos a efeito com todo sucesso. A Assem-

É por meio da participação da sociedade civil e do controle
que ela exerce de seus representantes que se consolida
e aperfeiçoa o Poder Legislativo. Esse processo é contínuo
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bléia de Minas está aberta a críticas e a suges-

tões que levem ao aperfeiçoamento.

O processo de aprendizado envolve a educa-

ção do cidadão e das instituições públicas.

Estamos todos aprendendo a fazer política e de-

mocracia. Temos tido êxito, como o adensamento

e o incremento da agenda política. Basta abrir,

diariamente, o informativo “Assembléia Informa”

para que se comprove a grande quantidade de

temas que vêm sendo discutidos no Legislativo

mineiro com tranqüilidade e informalidade. Qual-

quer cidadão ou entidade consegue chegar à

Assembléia com sua demanda e, de uma forma

ou de outra, ter sua questão discutida.

O primeiro grande desafio relacionado à

interiorização, principalmente no que diz respei-

to à participação da sociedade civil na formula-

ção das macropolíticas públicas, é a necessida-

de de construção de um mecanismo permanen-

te de acompanhamento dessas políticas – tanto

em sua formulação quanto em sua execução pelo

Estado.

Todo o esforço de percorrer o interior não

terá efeito prático se não estiver acompanhado

de um processo eficiente de informação, se não

levar para cada região, com dados precisos, es-

clarecimentos sobre o que ela demandou, sobre

o que já foi feito e sobre o que ainda está por fazer

e, ainda, onde há dinheiro e onde não há.

Na verdade, as políticas públicas, ao final, tra-

duzem-se em como e onde será gasto o dinheiro

público e quais são as prioridades. Hoje, a Assem-

bléia de Minas ainda apresenta dificuldades para

construir essa informação, mas já avançamos

bastante. As primeiras audiências públicas, em

1993, foram um processo hercúleo, em que um

abnegado grupo de servidores da Casa recolheu,

item por item, informações sobre a situação das

políticas do Estado. Literalmente, abrimos gave-

tas de escolas públicas, postos de saúde e secre-

tarias de Estado, procurando informações sobre

o número de escolas, de alunos matriculados e

de atendimentos de saúde. Foi a Assembléia que

forneceu ao Executivo, de forma sistematizada,

informações sobre as políticas públicas que ele

aplicava e estavam dispersas em seus arquivos.

Tudo foi feito com a compreensão de que,

sem essas informações, não se conseguiria inter-

ferir nos rumos da política. No entanto, todo o

processo era ainda artesanal. O grande desafio

que se nos apresenta hoje é o de formatação de

um mecanismo permanente de acompanhamen-

to dessas políticas, com dados informatizados,

facilmente acessíveis, e relatórios periódicos que

a população possa compreender.

O Sistema Informatizado de Administração Fi-

nanceira do Estado (Siaf) é incompreensível,

ininteligível para qualquer cidadão que queira

consultá-lo. É necessário que sejam criados me-

canismos acessíveis e amigáveis, de fácil consulta

para a população. É preciso que o mistério e a

mística dos números sejam quebrados. A socie-

dade entende muito bem os números quando

eles são a tradução de políticas e prioridades de

governo. Então, o primeiro grande desafio é a ela-

boração de um sistema de informações que dê

suporte ao Poder Legislativo no acompanhamen-

to das políticas públicas.

O segundo grande desafio é a constru-

ção pela Assembléia de uma estrutura material,

logística e de recursos humanos adequada à de-

manda de interlocução com a sociedade. É preci-

so que a Assembléia retome a diretriz de fortale-

cimento de seus recursos humanos e materiais

para que seja capaz de dar suporte ao desenvol-

vimento democrático do País.

Minas é grande como um país, e os desafios

têm se multiplicado enquanto a Assembléia con-

ta ainda com a mesma equipe de servidores, sub-

traída de alguns elementos, desde 1993. A Casa

chegou a um estrangulamento dos recursos

materiais e humanos que precisa ser urgente-

mente equacionado. Todo esse processo de in-

cremento da participação popular tem um custo.

É preciso viajar pelo interior e ouvir a população,

pois ela não possui recursos para se deslocar até

a Capital a fim de fazer suas demandas ouvidas. A

Assembléia é que tem que ir ao interior e

disponibilizar recursos materiais e humanos sufi-

cientes para processar, de forma ágil e consis-

tente, a contribuição que a sociedade civil deseja

dar e à qual tem todo o direito.


