
REVISTA DO LEGISLATIVO32



REVISTA DO LEGISLATIVO 33

pensar a lei

A 15ª Legislatura (2003/07) foi marcada por uma intensa produção, mas teve,

como norte, principalmente, a busca permanente de aprimoramento da elaboração

legislativa, visando à melhoria da qualidade da lei produzida pela Assembléia.

No período de quatro anos, consolidou práticas inovadoras já exercidas pelo

Parlamento em Minas e incorporou novos instrumentos que têm permitido avanços

no processo legislativo, com reflexos positivos sobre a qualidade da lei e a

legitimidade desse processo, cada vez mais aberto à participação da sociedade.

Fabiana Oliveira
Jornalista da ALMG

Foto: Guilherme Bergamini

o processo de elaboração legislativa

incorpora inovações e amplia a participação popular

balanço da legislatura



REVISTA DO LEGISLATIVO34

Foram mais de 600 leis produzidas, ori-

ginárias de proposições aprovadas em Ple-

nário. Mais de 3,5 mil reuniões de comis-

sões. E quase uma centena de eventos

institucionais, incluindo-se as etapas de

interiorização, que somaram mais de 40

encontros em diferentes municípios. Se

uma avaliação quantitativa fosse a mais

completa ou ideal a se fazer, os números

acima serviriam para demonstrar a inten-

sa atividade do Plenário e das comissões

da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

durante a 15ª Legislatura (2003/07). São

estatísticas que poderiam compor um far-

to material de propaganda das ações par-

lamentares.

Mas uma análise apenas do ponto de

vista numérico não é suficiente para se

compreender a dimensão do trabalho do

Parlamento. Juntamente com ela, é ne-

cessário buscar-se também uma análise

qualitativa, que complementa e enrique-

ce a primeira e não pode estar dissociada

Helena Leão

daquela. Partindo dessa premissa, como

mensurar se a produção legislativa dos

últimos quatro anos teve um ganho quali-

tativo, entendendo essa produção não

apenas como a formulação de leis? Os

mecanismos institucionalizados de parti-

cipação popular, como seminários, fóruns

técnicos, audiências públicas de comis-

sões, conseguiram imprimir consistência

à produção legislativa? Sendo possível

comprovar essa evolução, quais seriam

as perspectivas de atuação parlamentar

nos próximos anos?

Atores integrados

Uma das principais ações institucio-

nais desencadeadas na atual legislatura

foi o processo de elaboração e revisão

participativa do Plano Plurianual de Ação

Governamental (PPAG) 2004/07, enca-

beçado pelas Comissões de Participação

Popular (CPP), criada pela Assembléia

Legislativa de Minas Gerais em 2003, e

de Fiscalização Financeira e Orçamentá-

ria (FFO). Previsto na Constituição Estadu-

al, o PPAG é um dos instrumentos de pla-

nejamento do Estado, sendo elaborado

pelo Executivo no primeiro ano de manda-

to do governador e válido para quatro

anos.

O plano estabelece de forma regio-

nalizada, em consonância com o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado

(PMDI), diretrizes, objetivos e metas da ad-

ministração pública, com a discriminação

dos recursos para sua execução. É o PPAG

que dá visibilidade às políticas que o gover-

no se compromete a implantar, estabele-

cendo metas e estratégias gerenciais e de

captação de recursos. Antes de ser

implementado, no entanto, o plano é en-

caminhado à Assembléia Legislativa, para

a apreciação do Parlamento.

Rompendo com uma tradição de pla-

nejamento estanque e restrito ao papel, o

processo de elaboração e revisão
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participativa do PPAG, implementado na

atual legislatura, além de inédito no País, é

considerado por parlamentares e técnicos

como um exemplo importante de evolução

da produção legislativa. Para o subsecre-

tário de Planejamento e Orçamento da Se-

cretaria de Estado de Planejamento e Ges-

tão (Seplag), Tadeu Barreto Guimarães, a

parceria entre governo e Assembléia sig-

nifica um grande avanço institucional. “É

inovador o debate coordenado dos instru-

mentos de planejamento. O Legislativo deu

ênfase ao PPAG, em sintonia com a impor-

tância que o Executivo deu ao planejamen-

to. Isso é evolução não para governos, mas

para instituições”, analisa.

Assim, em 2003, o Executivo encami-

nhou para apreciação da Assembléia

Legislativa o Plano Plurianual de Ação Go-

vernamental, detalhando 30 programas

estruturadores que orientariam as ações

do novo governo nos quatro anos seguin-

tes. Os programas são considerados

prioritários pelo governo e, por isso mes-

mo, não ficam sujeitos a contingencia-

mento de verbas. O resultado das discus-

sões sobre esse plano, envolvendo Exe-

cutivo, Legislativo e sociedade civil, foi a

inclusão de mais um programa

estruturador na lei do PPAG, a Lei nº

15.033, sancionada em janeiro de 2004.

O 31º programa – “Inclusão social de

famílias vulnerabilizadas” – foi contempla-

do com verbas e passou a integrar as prio-

ridades do novo governo. Nas revisões

participativas de 2004 e 2005, foram des-

tinados mais R$ 4,5 milhões ao progra-

ma e mais R$ 3 milhões à implantação do

Sistema Único de Assistência Social

(Suas), além do que tinha sido originalmen-

te previsto.

Sociedade amadureceu

Para Gláucia Barros, da Coordenação

da Frente de Defesa dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente de Minas Gerais, a

Comissão de Participação Popular simbo-

lizou, para os movimentos sociais, a porta

de entrada para uma discussão organiza-

da com o Poder. “O movimento da criança

e do adolescente redescobriu o Legislativo”,

relata, destacando, como um momento

importante dessa mobilização popular, a

participação em curso de capacitação ofe-

recido pela Escola do Legislativo em 2003,

com palestras de consultores da Assem-

bléia e de técnicos do Executivo. “Entende-

mos que era possível interferir no proces-

so de planejamento e que não adiantava

propor ações no Orçamento anual que não

estivessem previstas no PPAG. A partici-

pação nos ensinou e nos disciplinou a pen-

sar as políticas públicas de forma racional,

dentro da viabilidade”, afirma Gláucia, que

tem papel destacado nas discussões des-

de 2003.

Essa atuação continuada deixou-os

“afiados”, como atesta a coordenadora

da frente. Para ela, a interlocução do mo-
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vimento social com o Executivo e o

Legislativo é hoje mais qualificada. Como

exemplo da atuação continuada, que não

se restringe à participação nas revisões

do PPAG, Gláucia Barros destaca o acom-

panhamento trimestral da execução or-

çamentária, feito com base na análise de

relatórios encaminhados pela Assessoria

da Minoria. “Conseguimos, com o apoio

da Assembléia, efetivar o princípio legal

da transparência da administração públi-

ca”, opina.

Outro exemplo dessa atuação conti-

nuada pode ser dado com a ação orça-

mentária “Combate à violência e explora-

ção sexual contra criança e adolescente”.

Na primeira versão do Projeto de Lei do

Orçamento, durante os debates no final

de 2003, essa ação aparecia apenas

como uma “janela”, com previsão simbóli-

ca de R$ 10 mil em recursos. Com a

mobilização, tal ação foi incluída no Proje-

to Estruturador 31, com R$ 300 mil dis-

poníveis para a implementação. A execu-

ção ficou a cargo da Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social e Esportes

(Sedese), que desenvolveu campanhas

de conscientização e prestou esclareci-

mentos sobre a importância de denunci-

ar os casos de violação de direitos. O de-

safio em 2006, diz Gláucia Barros, é alte-

rar a meta da ação orçamentária, a fim

de que o governo não apenas promova

campanhas, mas também apóie os mu-

nicípios para que estes desenvolvam

ações de atendimento às vítimas de vio-

lência e exploração sexual.

Para o subsecretário de Planejamen-

to e Orçamento da Seplag, Tadeu Barreto

Guimarães, a parceria entre governo e As-

sembléia significa mesmo um grande avan-

ço institucional. Na sua avaliação, o pro-

cesso de elaboração e revisão participativa

do PPAG demonstrou isso. Os benefícios

são muitos. De um lado, ao concentrar as

diversas demandas em uma cartela de pro-

gramas prioritários, com gerenciamento

intensivo e foco em resultados, o governo

evitou a pulverização de recursos. De ou-

tro lado, também ganhou qualidade a par-

ticipação popular centrada na escolha es-

tratégica do Executivo, por meio dos pro-

gramas estruturadores organizados por

área.

Para o deputado André Quintão (PT),

que foi o primeiro presidente da CPP, a

própria criação da comissão já significou

um avanço, pois é um espaço aberto à

intervenção da sociedade de maneira or-

ganizada. Como destaca a atual presiden-

te, deputada Maria Tereza Lara (PT), an-

tes da CPP, um projeto de iniciativa popu-

lar precisava de 10 mil assinaturas para

ser apresentado e poder tramitar na As-

sembléia. Hoje, é possível formular pro-

postas diretamente à comissão, que as-

sume a autoria. No caso específico do PPAG,

Quintão ressalta que não havia tradição de

participação popular. “As experiências do
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Executivo e da Assembléia se referiam à

discussão de obras e interferências pon-

tuais. Agora, foi ampliada a possibilidade

de intervenção da sociedade nas gran-

des prioridades do Estado.” Ele julga que

essa mudança de quadro é irreversível,

com perspectiva inclusive de avanço qua-

litativo.

Já o deputado Sebastião Helvécio

(PDT), que foi relator do PPAG em 2003,

lembra que o modelo atual é sinônimo de

evolução quando comparado com as au-

diências públicas regionais, implementadas

na década de 1990. “Naquele momento,

pecamos porque apresentávamos à socie-

dade a opção de poder participar com vá-

rias idéias de planejamento, mas não ha-

via um limite orçamentário para a apre-

sentação das propostas. Era uma situa-

ção de faz-de-conta. Depois, quando inse-

rimos na Constituição uma vinculação do

Orçamento à implementação das suges-

tões das audiências, percebemos que hou-

ve uma cotização do valor disponível para

todos os municípios, mais uma vez

distorcendo totalmente a idéia de planeja-

mento regional.”

Aperfeiçoando o processo

Tanto os deputados André Quintão e

Sebastião Helvécio quanto o subsecretá-

rio Tadeu Barreto Guimarães apontam o

debate regionalizado do PPAG como mais

uma etapa evolutiva. “Precisamos fazer

tudo com muito cuidado para não repetir

fracassos anteriores, quando havia um gran-

de levantamento de demandas locais que

acabavam não atendidas. O foco deverá ser

os programas prioritários”, reforça o sub-

secretário. Tadeu Barreto Guimarães tam-

bém anuncia que o PPAG 2008/11 deve-

rá ser enviado ao Legislativo, pelo gover-

no, ainda no primeiro semestre de 2007,

acompanhado do projeto da Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO), a fim de evitar

distorções na análise não sincronizada das

peças de planejamento e fortalecer a se-

gunda norma.

O deputado André Quintão defende

ainda que a Assembléia avance na cons-

trução de um acompanhamento mais sis-

temático de metas físicas e de indicadores

de gestão pública, em parceria com o Es-

tado e com a ajuda da sociedade, via CPP.

Para ele, o ano de 2007 será de muito

trabalho. De um lado, a sociedade civil de-

verá realizar, ainda no primeiro semestre,

suas conferências temáticas, como as que

tratam de saúde, educação, assistência

social e segurança alimentar. De outro

lado, ao promover o debate, o Legislativo

já deverá ter informado previamente à so-

ciedade as prioridades do governo. Ele des-

taca como fundamental nesse processo o

papel da Comissão de Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária, pois é essa comis-

são que analisa tecnicamente o plano

plurianual. Sugere, também, que o proces-

so de discussão do PPAG, resguardadas
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as atribuições da CPP e FFO, envolva o con-

junto das comissões temáticas e seja prio-

ridade institucional da Assembléia.

A parceria entre as Comissões de Par-

ticipação Popular e de Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária, na avaliação do de-

putado Sebastião Helvécio, é mesmo im-

portante “para o debate não ficar somen-

te no tecnicismo da segunda ou, no caso

da primeira, não ficar tão-somente no olhar

daquelas entidades que, pela sua própria

força, têm um poder impositivo maior”. O

parlamentar defende também a

interiorização do debate para evitar que

os assuntos metropolitanos e as entida-

des sediadas na Capital se imponham, em

detrimento das demandas e das entida-

des regionais.

O presidente da FFO, deputado Domin-

gos Sávio (PSDB), propõe para 2007 uma

rotina mais dinâmica e participativa no

acompanhamento da execução orçamen-

tária e reforça que a FFO, ampliada com a

participação de integrantes das demais

comissões permanentes, deve manter a

liderança do debate sobre o Orçamento.

Ele pondera ainda que há sempre um ris-

co de polarização entre parlamentares da

oposição e da situação na análise dos ins-

trumentos de planejamento, como o PPAG

e o Orçamento anual. Por isso, Domingos

Sávio defende também que é preciso abrir

a discussão com a sociedade, mas opina

que é preciso disciplina “para não levá-la

para o campo demagógico”.

O componente político permeia o de-

bate, reconhece Gláucia Barros, da Fren-

te de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente. “Compreendemos a corre-

lação de forças que existe na Assembléia,

mas nosso movimento é suprapartidário

e tem um objetivo comum: a promoção de

direitos. Tentamos trabalhar com as dife-

rentes posições, com convencimento. É

uma atividade de longo prazo, mas acredi-

tamos assim estar contribuindo para a

mudança de cultura no Legislativo”, opina.

A preocupação da frente é que a nova

legislatura consolide e amplie as conquis-

tas da legislatura que termina. Por isso, os

fóruns regionais dos direitos da criança e

do adolescente estão sendo mobilizados

para continuar a tarefa de convencimento

de novos e antigos parlamentares.

Outra dificuldade a ser transposta pe-

los movimentos sociais, na opinião de

Gláucia Barros, é a da conquista de outros

espaços de atuação no Legislativo, além

da CPP. “Há uma cultura política mais re-

fratária à participação. Existe um certo des-

crédito do que vem dos movimentos soci-

ais, bem como a crença de que a melhor

maneira de trabalhar é com públicos inter-

nos e, de forma pragmática, com a região

que dá votos para o deputado. Não

desqualificamos a legitimidade dos parla-

mentares, mas queremos ganhar sua

confiança para construirmos um outro

paradigma”, finaliza.

Marcelo Metzker
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Expertise e diálogo reforçado para

aprimorar projetos

Além do PPAG, outros são os exem-

plos de aprimoramento da produção

legislativa que a 15ª Legislatura coleciona.

Para o gerente-geral de Consultoria

Temática, Sabino José Fortes Fleury, um

dos casos mais interessantes foi o do pro-

jeto que dispõe sobre as Parcerias Públi-

co-Privadas (PPPs) – Lei nº 14.868, de

dezembro de 2003. O projeto foi encami-

nhado em julho daquele ano pelo governa-

dor Aécio Neves, depois de um estudo

encomendado pelo Executivo a escritórios

de advocacia de São Paulo. A matéria foi

muito discutida na Seplag, com a presen-

ça de deputados e técnicos da Assembléia.

“Mostramos que muitas idéias que queri-

am implementar seriam pertinentes à

União e não ao Estado membro. O projeto

original foi bastante modificado, a fim de

torná-lo viável e não contrariar normas

como a Lei de Licitações e a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal. A lei de PPPs de Minas é

resultado da intervenção do Legislativo”,

relata Sabino Fleury, coordenador do gru-

po de consultores que auxilia os parlamen-

tares na análise dos projetos e na elabora-

ção de pareceres.

A gerente da Área de Direito Constitu-

cional e Administrativo da Consultoria

Temática, Flávia Pessoa Santos, lembra

que foram aprovados em 2004, na forma

de substitutivos, todos os 16 projetos de

lei do governador que criaram e

estruturaram planos de carreira de diver-

sos setores do funcionalismo público esta-

dual. Os substitutivos – textos que modifi-

cam em profundidade as proposições ori-

ginais – foram elaborados, lembra Flávia,

com a participação do Executivo, do

Legislativo e de entidades representativas

dos servidores. Esse trabalho resultou em

normas que foram sancionadas quase que

na íntegra, sem vetos. “É lógico que houve

interesses contrariados aqui ou ali e servi-

dores insatisfeitos. Mas, no geral, o

ordenamento foi construído a partir da

busca pelo consenso”, avalia.

Outro exemplo citado por Flávia é o da

legislação referente às regiões metropoli-

tanas, considerada por ela sinônimo de

inovação e modernidade. A Emenda à

Constituição nº 65, de novembro de 2004,

fruto de proposta de emenda à Constitui-

ção dos deputados Roberto Carvalho e

Chico Simões, ambos do PT, e as Leis Com-

plementares nºs 88, 89 e 90, de janeiro

de 2006, foram elaboradas  com base em

amplo debate com a sociedade.

Essas leis complementares, originadas

de proposições do deputado Roberto Car-

valho, tratam, respectivamente, da institui-

ção e gestão de região metropolitana e do

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,

da Região Metropolitana de Belo Horizon-

te e da Região Metropolitana do Vale do

Aço. Elas foram elaboradas a partir de pro-

postas aprovadas no Seminário Legislativo

“Regiões Metropolitanas”, solicitado pelo

deputado Fábio Avelar (PSC). O evento fi-

nal desse seminário, realizado no Plenário

da Assembléia de Minas, em novembro de

2003, foi precedido de cinco encontros

regionais, realizados nas cidades de Con-

selheiro Lafaiete, Governador Valadares,

Uberlândia, Santa Luzia e Juiz de Fora.

Durante um seminário legislativo, Exe-

cutivo, instituições públicas e privadas, es-

pecialistas, além de parlamentares e socie-

dade civil organizada debruçam-se sobre

determinado tema e apresentam propos-

Quadro I
As Constituições e as competências legislativas

Fonte: Palestra “Democracia e representação: a natureza do voto nas casas legislativas”, do Programa de
Atualização em Poder Legislativo e Administração Pública”, ministrada pelo gerente-geral de Consultoria
Temática, Sabino Fleury, em setembro de 2006.

Repartição de
competências

Constituição
de 1891

Constituição
de 1934

Constituição
de 1946

Constituição
de 1967

Constituição de
1988/Constituição de

1989

Competência
privativa
federal

13 31 40 46 57

Competência
concorrente

federal
0 6 5 6 34

Competência
privativa
estadual

16 3 3 5 18

Competência
concorrente

estadual
0 24 22 13 34

Total 29 64 70 70 143
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tas que vão subsidiar ações de governo e

legislativas. Toda a formatação do seminá-

rio é definida em parceria, assim como a

formulação de conteúdos e os seus des-

dobramentos. O Seminário Legislativo “Re-

giões Metropolitanas” aprovou um docu-

mento final com 194 propostas que inspi-

raram ações legislativas e do Executivo.

Limitação constitucional

As leis citadas são exemplos que facil-

mente vêm à memória quando pensamos

em normas aprimoradas com base em

mecanismos de participação popular e do

diálogo entre Poderes do Estado, ambos

incrementados com a contribuição de uma

equipe de técnicos que é referência no

País. Mas alguns poderiam indagar: e o

que mais? Como reconhece Sabino Fleury,

na 15ª Legislatura não houve normas tão

significativas como na legislatura anterior

– o que não é nenhum demérito. “Se já

tivemos, por exemplo, as legislações

ambiental, sanitária, de turismo e de cultu-

ra discutidas e produzidas na legislatura

passada, originadas de processos

participativos, não tem sentido formular

novas normas. Tem-se que discutir sua

implementação”, opina.

Essa é uma das linhas para ampliação

da atividade legislativa. Outro ponto que

começa a ser questionado pelos parlamen-

tares são as limitações constitucionais,

que, ao longo da história, só vêm restrin-

gindo a atuação dos legislativos estaduais.

Para Sabino Fleury, essa competência foi,

de fato, ao longo do tempo e das sucessi-

vas Constituições, “encolhendo” (veja qua-(veja qua-(veja qua-(veja qua-(veja qua-

dro I, na página 39)dro I, na página 39)dro I, na página 39)dro I, na página 39)dro I, na página 39). Ele opina que, para

que houvesse expansão da capacidade de

produção legislativa iniciada na casa parla-

mentar, seria necessária uma mudança

constitucional federal. Por herança dos go-

vernos militares, avalia o consultor, os che-

fes do Executivo mantêm ainda uma imen-

sa autonomia na iniciativa de propor leis,

com um poder de agenda muito grande,

que inibe a atuação do Legislativo.

Além disso, assuntos relacionados à

administração pública estadual, orçamen-

tos e tributos estaduais são matérias de

competência privativa do chefe do Executi-

vo. Saúde e educação também são temas

com restrições para a atuação dos depu-

tados. Tudo isso acaba afunilando – e

muito – as possibilidades de escolhas dos

parlamentares. Na opinião do consultor, é

por isso que eles acabam direcionando a

atuação para a formulação de leis que,

muitas vezes, não são de interesse da so-

ciedade como um todo, mas de pequenos

grupos, com reflexo positivo na base elei-

toral e entre a clientela política.

Não é por outro motivo que grande par-

te da produção legislativa se refere a autori-

zações para doação de bens imóveis do

Estado (que precisam ser submetidas ao

Plenário) e declarações de utilidade pública

e denominações de prédios públicos (de

deliberação conclusiva das comissões). Na

15ª Legislatura, até 21/12/06, dos 1.881

projetos de deliberação conclusiva das co-

missões apresentados na Assembléia,

1.792 eram de autoria de deputados

(95,26%). Dos projetos apresentados,

1.400 viraram lei (72,42%) e, daqueles que

se transformaram em normas jurídicas,

1.336 eram de parlamentares (95,42%).

Ou seja, do total de proposições de delibe-

ração conclusiva de comissões apresenta-

das por deputados, 74,55% viraram lei.

(veja quadro II nesta página)(veja quadro II nesta página)(veja quadro II nesta página)(veja quadro II nesta página)(veja quadro II nesta página).

Os números mudam bastante quando a

análise é da produção legislativa sujeita à apre-

Autoria Proposições apresentadas
Proposições

transformadas em lei
Bancadas – –

Comissões 2 –

Deputados 1.790 1.336

Governador 88 64

Mesa – –

Ministério Público 1 –

Total 1.881 1.400

Quadro II
Proposições de deliberação conclusiva de Comissões (até 21/12/06)

Fonte: MATE
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ciação do Plenário. Das 2.129 proposições

apresentadas na 15ª Legislatura, 602

(28,27%) viraram lei. O índice de proposições

apresentadas por deputados que virou lei é

de 20,76%. No que diz respeito às proposi-

ções apresentadas pelo governador que se

transformaram em normas jurídicas, a efici-

ência chega a 63,63% (veja quadro(veja quadro(veja quadro(veja quadro(veja quadrosssss III e III e III e III e III e

IV nesta página)IV nesta página)IV nesta página)IV nesta página)IV nesta página). Na Câmara dos Deputa-

dos, não há muita diferença. Como informa

Sabino Fleury, o maior número de propostas

parlamentares aprovadas é de indicações,

equivalentes aos nossos requerimentos.

Uma análise mais completa da produ-

ção legislativa, tanto no âmbito dos Estados

quanto do Congresso Nacional, bem como

da performance de aprovação das matérias

de autoria do Executivo, precisaria, no en-

tanto, de uma leitura mais cuidadosa. Seria

necessário levar em conta as possibilidades

de aprimoramento dos diferentes projetos

por meio da ação direta dos parlamenta-

res, sob a forma de emendas ou

substitutivos. Essas proposições legislativas

(emendas e substitutivos) modificam o pro-

jeto original e dão a forma final da lei, mes-

mo naqueles projetos de autoria do Execu-

tivo. Muitas vezes, eles são modificados e

aprimorados durante a sua tramitação no

Legislativo e nem sempre isso é captado

pela opinião pública. Essa deveria ser mais

uma vertente de estudos, uma análise quan-

titativa e qualitativa a ser feita.

Exemplos de projetos do Executivo que

passaram por reformulações na Assembléia,

no início da legislatura, são as dezenas de

proposições que integraram o conjunto de

medidas conhecido como “choque de ges-

tão”. Eram projetos que promoviam mudan-

ças profundas na gestão de pessoal e trata-

vam, entre outros temas, da perda de cargo

em função de desempenho insuficiente, da

avaliação e do adicional de desempenho, da

avaliação de desempenho institucional e do

acordo de resultados. Todos foram analisa-

dos e viraram leis em 2003.

Autoria PEC PLC PL PRE Total

Bancadas – – 1 – 1

Comissões 3 1 18 81 103

Deputados 95 61 1.447 22 1.625

Governador 6 23 323 – 352

Mesa – – 5 14 19

Ministério

Público
– 4 7 – 11

TCMG – 2 4 – 6

TJMG – 2 10 – 12

Total 104 93 1.815 117 2.129

Quadro III
Proposições de deliberação do Plenário apresentadas (até 21/12/06)

Autoria PEC PLC PL PRE Total

Bancadas – – – – –

Comissões 2 – 5 72 79

Deputados 16 5 246 – 267

Governador 2 18 204 – 224

Mesa – – 4 13 17

Ministério

Público
– 1 4 – 5

TCMG – 1 3 – 4

TJMG – 1 5 – 6

Total 20 26 471 85 602

Quadro IV
Proposições de deliberação do Plenário transformadas em lei

(até 21/12/06)

Fonte: MATE

Fonte: MATE
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Atuação parlamentar se diversifica

Se, por um lado, há limitações consti-

tucionais para legislar, por outro, a Assem-

bléia tem-se esforçado para corresponder

aos cenários de expansão das áreas de

atuação parlamentar e de cobrança cres-

cente, pela sociedade, por maior partici-

pação nos processos decisórios. Iniciado

na década de 1990, esse esforço se ex-

pressa particularmente sob a forma de

eventos institucionais como seminários

legislativos, fóruns técnicos, ciclos de de-

bates e audiências públicas de comissões,

muitos deles interiorizados. A fórmula é

reunir, em um mesmo espaço, segmen-

tos interessados em determinado tema,

a fim de apresentarem propostas para

subsidiar ações legislativas e de governo.

Na 15ª Legislatura, foram mais de 60

eventos (veja quadro V, na página(veja quadro V, na página(veja quadro V, na página(veja quadro V, na página(veja quadro V, na página

4343434343))))). Se incluídas as etapas regionais, a

soma ultrapassa cem.

“A produção legislativa se dá com a

participação popular. Nenhum deputado

consegue mais conceber a tramitação de

um projeto sem promover uma reunião

de comissão em que as pessoas expo-

nham suas opiniões. Antes um instrumen-

to utilizado em situações de grande com-

plexidade, hoje as audiências públicas são

uma rotina na análise de qualquer assun-

to”, descreve a diretora legislativa, Cláudia

Sampaio Costa, que coordena todas as

áreas técnicas de apoio ao processo

legislativo.

Caro para a Assembléia, o dissenso é

acentuado de maneira positiva pelo Po-

der, na opinião de Cláudia, quando esse

cria diversos mecanismos de aferição de

vontades e de encaminhamento de de-

mandas para a produção legislativa. “É da

incorporação desse conjunto de possibili-

dades de manifestação que saem as nor-

mas, boas ou más, dependendo do juízo

que se fizer. Além disso, à medida que as

pessoas participam do processo de ela-

boração das leis, percebem a composi-

ção de forças ali existente e compreen-

dem os resultados, as normas ganham

legitimidade e é muito maior o envolvi-

mento da sociedade para que estas se-

jam cumpridas”, observa.

São vários os exemplos. Para citar ape-

nas dois, de natureza bem distinta: a Emen-

da à Constituição nº 71, de agosto de 2005,

que alterou o critério de acesso de juízes de

Direito ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais (TJMG), originária da Propos-

ta de Emenda à Constituição (PEC) 80/04,

dos deputados Leonardo Quintão (PMDB)

e Luiz Humberto Carneiro (PSDB); e a Lei

nº 15.982, de janeiro de 2006, que dis-

põe sobre a Política Estadual de Seguran-

ça Alimentar e Nutricional Sustentável do

Estado, originária do Projeto de Lei (PL)

2.028/05, do governador. A primeira nor-

ma foi exaustivamente discutida na Assem-

bléia e mobilizou a vinda de juízes de

entrâncias especiais do interior por diver-

sas vezes ao Legislativo. Eles reivindicavam
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Eventos 2003 2004 2005 2006

Fórum Técnico 2 3
2

(com uma reunião
regional)

3

Ciclo de Debates 5 5 10 3

Seminário
Legislativo

2
(com 5 reuniões

regionais)

1
(com 4 reuniões

regionais)

1
(com 11 reuniões

regionais)

1
(com 6 reuniões

regionais)

Fórum Interestadual 1 – – –

Audiência do PPAG 1 1 1 1

Conferência

Estadual
– 4 5 1

Fórum Estadual – – 1 1

Encontro Regional – –
1

(em 12 cidades)
1

(em 5 cidades)

Debate Público – 2 – 3

Total 11 16 21 14

Quadro V

Eventos institucionais (2003 a 2006)

Fonte: Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI)

que também pudessem ser promovidos a

desembargadores. Já a segunda norma,

durante a tramitação, foi objeto de um ci-

clo de debates, solicitado pelo deputado

Padre João (PT), que reuniu sugestões

para aprimorá-la, além de ter sido aperfei-

çoada por meio de emendas apresenta-

das no âmbito das comissões temáticas.

Na avaliação do deputado Domingos

Sávio (PSDB), as atividades dos parlamen-

tares fora do Plenário têm uma importân-

cia que escapa da análise da sociedade e

da própria imprensa. “É comum ver as pes-

soas fazerem um balanço da vida do parla-

mentar verificando somente quantas ve-

zes ele esteve presente no Plenário ou

quantas votações aconteceram. É uma

análise equivocada ou, no mínimo, uma vi-

são limitada do processo”, opina. A consul-

tora Flávia Pessoa Santos completa que

avaliar os parlamentares apenas pelo nú-

mero de leis que produzem é um equívo-

co. As leis são necessárias quando con-

têm o elemento inovação. “A sociedade às

vezes se frustra quando, eventualmente,

participa de uma audiência ou seminário

esperando que o resultado seja a edição

de uma nova norma e isso não acontece.

Mas os parlamentares podem chegar à

conclusão de que as leis já existem; o que

precisam é de aplicação”, opina.

Nesse cenário de diversificação de ati-

vidades, as comissões especiais temáticas

e as comissões parlamentares de inqué-

ritos se destacam, ainda que seu resulta-

do não seja necessariamente a formula-

ção de uma lei. Foi o que aconteceu, por

exemplo, em 2006, com as Comissões

Especiais do Protocolo de Quioto, solicita-

da pelo deputado Laudelino Augusto (PT),

e sobre Governança Ambiental, solicitada

pelo deputado Paulo Piau (PPS). A primei-

ra funcionou de maio a agosto e teve o

objetivo de estudar e debater a aplicação

do Mecanismo de Desenvolvimento Lim-

po (MDL) nos municípios mineiros. Para

isso, ouviu 169 convidados e promoveu

13 reuniões, sendo duas no interior. A

segunda comissão, que funcionou de abril

a julho, propôs medidas para ajustar as

exigências ambientais ao desenvolvimen-

to do setor produtivo. Para subsidiar o

relatório final dos trabalhos, os deputa-

dos ouviram nada menos que 286 convi-

dados em 16 reuniões, sendo duas no

interior.

Na legislatura passada, quando ainda

não era parlamentar, Domingos Sávio par-

ticipou como convidado de uma CPI que

trouxe benefícios para a pecuária leiteira:

a CPI do Preço do Leite. Como produtor

rural, ele denunciou a formação de um

cartel por indústrias que se reuniam para

combinar um preço extremamente baixo

para o leite. “Tivemos o apoio da Assem-

bléia e notamos que houve mudanças”,

relata, acrescentando que a CPI do Café,

que funcionou de maio a dezembro de

2004, também cumpriu o importante pa-
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Ano Convidados Reuniões
Reuniões no interior

(incluídas no nº total)
Visitas

2003 2.455 1.128 54 40

2004 2.057 820 46 36

2005 2.433 811 88 55

2006 2.486 756 75 22

Quadro VI

Balanço das atividades das Comissões

Fonte: Gerência-Geral de Apoio às Comissões (GCO)

Alair Vieira

pel de denunciar, nesta legislatura, a práti-

ca de desvios de café por integrantes de

cooperativas, em especial no Sul de Minas,

entre outras irregularidades. A comissão

foi solicitada pelos deputados Sargento

Rodrigues (PDT) e Rogério Correia (PT).

Assembléia de Belo Horizonte ou
de Minas

Um desdobramento da “bandeira” da

participação popular é a interiorização das

atividades do Legislativo – algo que, como

política, foi produto da 15ª Legislatura, na

opinião de Cláudia Sampaio. Das 3.515 reu-

niões de comissões, 263 foram promovi-

das no interior de Minas (veja quadro VI)(veja quadro VI)(veja quadro VI)(veja quadro VI)(veja quadro VI).

Das 153 visitas feitas no mesmo período,

muitas ocorreram fora da Capital. As audi-

ências públicas de comissões, que também

trouxeram representantes do interior à

Assembléia, totalizaram 9.431 convidados.

Sabino Fleury comenta que a interio-

rização dos seminários legislativos, conso-

lidada nesta legislatura, precisa ser desta-

cada, mas o mais importante é a rotina

das comissões, que promovem no mínimo

duas viagens ao interior, semanalmente.

“Às vezes viajamos para uma cidade e fica-

mos um dia inteiro no debate de um tema

para chegarmos à conclusão de que aqui-

lo não terá um resultado concreto. O que

não percebemos é que o resultado já é a

presença da Assembléia naquela localida-

de. É o poder público dizendo para a popu-

lação: nós nos importamos com vocês.

Essa presença cotidiana do Legislativo no

interior é pioneira no País”, ressalta. Na

avaliação do consultor, mesmo que esse

fato não tenha repercussão na mídia, é

um importante componente para a con-

solidação do Poder. Sabino Fleury chega a

dizer que, há pouco mais de dez anos, a

Assembléia Legislativa era de Belo Horizon-

te. Agora, caminha para ser a Assembléia

de Minas.

Essa visão ampliada do trabalho parla-

mentar se expressa também em um even-
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Guilherme Bergamini Marcelo Metzker Guilherme Bergamini

to institucional promovido em 2005, o “De-

safios da Agenda Municipal”, que teve

como objetivo discutir questões relevantes

para os municípios e fornecer subsídios

para os novos prefeitos e vereadores. O

evento foi desenvolvido sob a forma de

encontros regionais, durante março e

abril, em todas as regiões de planejamen-

to do Estado.

Sediaram os encontros as seguintes

cidades-pólo: Governador Valadares (Vale

do Rio Doce), Montes Claros (Norte), Juiz

de Fora (Zona da Mata), São Sebastião do

Paraíso e Três Corações (Sul), Uberlândia

(Triângulo Mineiro), Patos de Minas (Alto

Paranaíba), Paracatu (Noroeste), Teófilo

Otoni (Vale do Mucuri), Belo Horizonte (Re-

giões Central e Metropolitana), Divinópolis

(Centro-Oeste) e Diamantina (Vale do

Jequitinhonha).

Durante os encontros, foram repassa-

das informações sobre assuntos prioritários

da agenda municipal, como o Plano

Plurianual, que deve ser aprovado pelos

municípios no primeiro ano de governo e

posto em execução a partir do segundo; o

Plano Diretor, a ser aprovado, até outubro

de 2006, pelos municípios com mais de 20

mil habitantes, por aqueles situados em

região metropolitana ou turística e por aque-

les em que haja risco para o meio ambien-

te; a Lei de Responsabilidade Fiscal; as linhas

de financiamento para os municípios; o rela-

cionamento entre o Executivo, o Legislativo

e a sociedade civil; e o fortalecimento da

participação popular.

Além dos encontros regionais, a As-

sembléia promoveu, ao longo do primeiro

semestre de 2005, por meio da Escola do

Legislativo, vários cursos destinados a ve-

readores e assessores, visando à

capacitação de agentes públicos e ao for-

talecimento das câmaras. Nessa linha ain-

da, o Legislativo participou, em setembro,

da II Conferência das Cidades de Minas

Gerais, que teve como um de seus objeti-

vos identificar os principais problemas das

cidades, como saneamento básico, habi-

tação, meio ambiente, política urbana, etc.

A novidade da 15ª Legislatura foi o

envolvimento da Assembléia de Minas em

eventos produzidos pelo Poder Executivo,

em particular as conferências estaduais

temáticas destinadas a elencar propos-

tas e a eleger delegados para as confe-

rências nacionais. Como explica Sabino

Fleury, dessa vez o governo solicitou o apoio

técnico e logístico do Legislativo, e a parce-

ria teve bons resultados. São exemplos

dessa parceria as Conferências Estaduais

de Políticas para as Mulheres (2004), dos

Direitos da Criança e do Adolescente e dos

Direitos da Pessoa com Deficiência (2005),

de Cultura (2005) e dos Direitos da Pes-

soa Idosa (2006). “Foi um avanço impor-

tante da atual legislatura, evidenciando que

os Poderes de Estado não trabalham com-

petindo ou concorrendo, mas em conjun-

to, para a sociedade”, conclui Fleury.
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Com a palavra, a sociedade e as instituições

Quem vai às audiências públicas de

comissões ou aos eventos institucionais

avalia positivamente esse esforço de man-

ter um canal de comunicação com os elei-

tores ao longo do mandato, aproximando

a democracia representativa da democra-

cia participativa. “A abertura para a partici-

pação popular oferece retorno em dobro

para a Assembléia, pois consolida uma boa

imagem do Legislativo e legitima a sua pro-

dução. Além disso, nenhum político sabe

tanto e tem tanta capacidade de trabalho

para poder dispensar a ajuda técnica ou a

experiência dos segmentos envolvidos em

determinado tema. Não adianta ficar no

gabinete fazendo leis bonitas, mas não

aplicáveis”, alerta a vice-presidente da As-

sociação Brasileira de Engenharia Sanitá-

ria (Abes/MG), Maeli Estrela Borges.

Veterana no contato com os deputa-

dos, Maeli participou de um dos primeiros

seminários legislativos, “Saneamento é bá-

sico”, promovido em 1992 e solicitado pelo

deputado Adelmo Carneiro Leão (PT). Na

época, ela era a titular da Superintendência

de Limpeza Urbana (SLU) da Prefeitura de

Belo Horizonte e levou 27 funcionários do

órgão para o evento. Depois disso, partici-

pou dos dois Seminários “Águas de Minas”,

em 1993 e em 2002, que deram origem à

Política Estadual de Recursos Hídricos, en-

tre outras normas jurídicas. Também deu

contribuições como consultora convidada

a participar de projetos em tramitação e

participou ativamente, nesta legislatura, em

2005, do Seminário “Lixo e cidadania”, soli-

citado pelos deputados André Quintão e

Laudelino Augusto. Na avaliação de Maeli,

o formato dos seminários evoluiu bastante,

com a concentração dos debates em um

único tema, permitindo o aprofundamento

das discussões. A interiorização também é

apontada como sinônimo de evolução.

Para Neusa Cardoso de Melo, da Rede

Feminista de Saúde, que já participou tan-

to de audiências de comissões quanto de

eventos maiores, a Assembléia precisa in-

vestir na expansão do mapeamento dos

movimentos sociais existentes, a fim de

ampliar a intervenção da sociedade orga-

nizada. Ela participou, em agosto, do Fórum

Técnico “Políticas públicas para as mulhe-

res”, solicitado pela deputada Jô Moraes

(PCdoB), que produziu 195 propostas,

entre elas a que aponta para a criação de

uma secretaria de Estado que articule as

políticas para as mulheres em Minas.

A vice-presidente do Conselho Estadu-

al da Mulher, Maria de Nazareth Barreto

de Carvalho, lembra que o fórum técnico

foi importante para colocar o tema em

pauta, acrescentando que o governador

já sinalizou, no seu programa de governo,

a criação de um órgão gestor dessas polí-

ticas. Nazareth reforça o pleito de Neusa

Melo, destacando que é preciso investir

mais na divulgação, para os segmentos

interessados, não somente dos fóruns e

seminários, mas também das audiências

públicas de comissões.

A maciça divulgação dos resultados dos

grandes eventos institucionais, inclusive por

meio eletrônico, é sugerida pela gerente da

Divisão de Saneamento da Fundação Esta-

dual do Meio Ambiente (Feam), Denise

Bruschi. Ela tem sido presença freqüente nas

reuniões da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais e nas atividades sobre
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Maeli Estrela Borges Maria de Nazareth Barreto
de Carvalho

Jésus Trindade

Ricardo Barbosa Helena Leão Ricardo Barbosa

meio ambiente promovidas nesta legislatura.

Essa rotina de debates, prevê Denise

Bruschi, poderá se repetir em breve, quan-

do os deputados deverão se debruçar so-

bre projeto a ser enviado pelo Executivo com

a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Sugestões para os seminários

Para que os seminários legislativos te-

nham continuidade, o tenente-coronel

Brito, do Estado Maior da Polícia Militar e

assessor militar da Assembléia, sugere

que seja cada vez mais valorizada a comis-

são de representação. É esse grupo que,

ao final do evento, é eleito para acompa-

nhar os desdobramentos do seminário e

a concretização das propostas. O tenente-

coronel participou, em 2006, do planeja-

mento do Seminário Legislativo “Seguran-

ça para todos”, cuja etapa final foi em agos-

to, com reuniões regionais em Uberlândia,

Contagem, Governador Valadares, Juiz de

Fora, Pouso Alegre e Montes Claros. O

seminário foi solicitado pelos deputados

Edson Rezende (PT) e Sargento Rodrigues

(PDT). Na avaliação dele, esse grupo, que

tem caráter de comissão permanente, é

essencial para cobrar das autoridades a

implementação das sugestões. “Essa co-

missão tem grande responsabilidade e

deve se reunir freqüentemente. Caso con-

trário, haverá frustração”, alerta.

O diferencial positivo dado pela comis-

são de representação é também

enfatizado pelo delegado-geral e chefe de

gabinete da Polícia Civil, Jésus Trindade

Barreto Júnior, que participou ativamente

do seminário sobre segurança e aprovou

um documento com 71 propostas. Além

de destacar que esse tipo de evento legiti-

ma a tomada de decisões pelo Legislativo,

Trindade reforça que a comissão de re-

presentação cumpre um papel fundamen-

tal. Na opinião dele, a inexistência de um

grupo como esse em evento semelhante,

o “Movimento pela segurança e vida”, pro-

movido em 2000, prejudicou o acompa-

nhamento dos resultados.

Tanto Jésus Trindade quanto o secre-

tário executivo da Pastoral Carcerária da

Arquidiocese de Belo Horizonte, Modestino

Caetano Brito Matozinhos, ressaltam, por

outro lado, a necessidade de aperfeiçoar

algumas regras do seminário legislativo. “O

regimento deve ser aprimorado para per-

mitir o equilíbrio e a paridade entre as dife-

rentes vozes. Caso contrário, as institui-

ções mais fortes do ponto de vista instru-

mental tendem a criar hegemonia”, opina

o delegado-geral.

Para Modestino Matozinhos, é preciso

diferenciar melhor quem vota e quem não

vota na plenária final, quando são eleitas e

priorizadas as propostas. “Seria necessá-

rio manter o equilíbrio entre as instituições,

a fim de que uma não fosse predominante

na votação, em detrimento das outras”,

opina. No caso do seminário sobre segu-

rança, Matozinhos avalia como preponde-

rante a participação das Polícias Civil e Mi-

litar e da Defensoria Pública, em detrimen-

to das organizações não-governamentais

e das pastorais carcerárias – que não têm

recursos materiais e humanos suficientes

para mobilizar muitos representantes. Ou-

tra crítica de Matozinhos é que o prazo de

discussão é limitado diante da complexida-

de das propostas.
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Próxima legislatura pode avançar

Os 46 deputados reeleitos e os 31

novos parlamentares que vão integrar a

16ª Legislatura (2007/2011) podem

aprofundar o avanço institucional recente,

optando por caminhos que deixem novas

marcas positivas na história do Legislativo.

Na opinião do deputado Durval Ângelo

(PT), que preside a Comissão de Direitos

Humanos na atual legislatura, é preciso

investir no fortalecimento das 17 comis-

sões permanentes. “São elas a alma do

Poder. Muitas vezes, para a população, o

termômetro da vitalidade da Assembléia

é a presença dos deputados em Plená-

rio. Não é verdade. Precisamos desmis-

tificar isso para sociedade e mídia. É no

contato permanente com o povo, por meio

das comissões, que o Poder se legitima”,

ressalta.

Durval Ângelo sugere mais rigidez do

Regimento Interno para garantir a partici-

pação dos deputados nas reuniões de co-

missões. Um exemplo seria a exclusão au-

tomática daquele que faltasse a um nú-

mero determinado de encontros. Outro

exemplo seria a definição de um conjunto

maior de projetos que fossem terminativos

das comissões, a exemplo da Câmara dos

Deputados. “O parlamentar precisa ter

consciência de que precisa participar das

reuniões. Isso o credencia para o diálogo

com a sociedade e lhe dá visibilidade, forta-

lecendo o exercício da representação”,

ensina Durval Ângelo, que preside uma

comissão que se destaca pelo volume de

debates que promove.

Fortalecer as comissões significa tam-

bém investir nas assessorias, que, na ava-

liação do parlamentar, estão trabalhando

com acúmulo de trabalho e profissionais

de menos. Outro ponto nevrálgico, acres-

centa Durval Ângelo, é o conjunto de con-

sultores, que também precisa ser amplia-

do. É o deputado Sebastião Helvécio quem

retoma a questão ao defender que a Mesa

amplie o quadro de profissionais capacita-

dos a auxiliar os parlamentares na avalia-

ção de políticas públicas – uma das fun-

ções do Poder Legislativo que a Assem-

bléia de Minas precisa exercer com mais

empenho, ressalta o deputado do PDT. A

diretora legislativa, Cláudia Sampaio, ava-

lia que, para que a Assembléia assuma

esse papel, é preciso investimento e su-

porte técnico, algo que passa também

pela revalorização das carreiras. Para ela,

tanto parlamentares quanto corpo técni-

co estão sentindo a necessidade de que

essa tarefa tenha caráter prioritário.

Avaliação de políticas públicas

O deputado Sebastião Helvécio acredi-

ta que a Comissão de Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária pode ter um olhar

específico para a avaliação de políticas pú-

blicas, não restringindo sua atividade a con-

firmar se foram aplicados ou não os recur-

sos constitucionalmente previstos para

saúde, educação e ciência e tecnologia, por
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exemplo. Ele defende que os parlamenta-

res verifiquem como essas inversões de

recursos públicos estão transformando a

qualidade de vida das pessoas. Propõe que

a Assembléia utilize o Índice Mineiro de Res-

ponsabilidade Social (IMRS) como ferra-

menta de avaliação. Esse índice, previsto

na Lei nº 14.172, de 2002, a ser elabora-

do pela Fundação João Pinheiro, tem

como objetivo a divulgação periódica do

perfil de desempenho dos municípios nas

áreas sociais. A lei determina que os da-

dos relativos ao índice serão usados como

referência para o planejamento das políti-

cas estaduais, principalmente nas áreas

sociais.

O consultor Rogério Gurjão, gerente da

Área de Acompanhamento da Execução

Orçamentária, ressalta que o Brasil ainda

carece de uma metodologia de avaliação.

Ele vai além: afirma que a cultura de avalia-

ção não está presente no brasileiro, seja

nas casas legislativas, seja na própria socie-

dade. “Não temos uma cultura de planeja-

mento, como os países saxões. Esse é o

maior desafio hoje para o Parlamento e

um eixo para a atuação dos deputados”,

opina. Gurjão alerta que avaliar políticas

públicas transcende a questão político-par-

tidária e não pode ser uma tarefa de um

partido contra o outro.

A descoberta da Legística

Uma outra vertente de atuação, sinali-

za o deputado Durval Ângelo, é o trabalho

de consolidação da legislação existente no

Estado. Há, inclusive, uma norma sobre o

assunto, que é a Lei Complementar nº 78,

de 2004, fruto de projeto do ex-deputado

Sebastião Navarro Vieira (PFL), que dispõe

sobre a elaboração, alteração e consoli-

dação das leis. Até meados de dezembro,

Minas Gerais possuía mais de 16,5 mil leis.

Muitas delas podem ser anacrônicas,

repetitivas ou tratarem de temas que po-

deriam ser agrupados em um único

ordenamento. O deputado defende que

sejam retomadas as atividades de grupo

de trabalho criado na 13ª Legislatura

(1995/1999), que já fez o levantamento

da legislação ambiental como “projeto-pi-

loto”. “A partir de um esforço de consolida-

ção, que precisa ser permanente, a As-

sembléia deveria divulgar mais as leis, a

fim de que a sociedade, conhecendo-as,

lutasse pelo seu cumprimento”, afirma.

A norma sobre consolidação de leis é

exemplo de Legística Formal, um campo

do conhecimento que está mobilizando os

técnicos da Assembléia e que pode ser um

caminho promissor para o Parlamento.

Palavra relativamente nova para os brasi-

leiros, Legística é, grosso modo, a ciência

de bem elaborar uma lei. É ciência porque

já existe um conjunto de regras teóricas

que norteiam a elaboração normativa, vá-

lido para todos os países. A gerente da

Área de Direito Constitucional e Adminis-

trativo da Consultoria Temática, Flávia Pes-
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soa Santos, cita como exemplo o Relatório

Mandelkern sobre Melhoria da Qualidade

Legislativa, editado pela União Européia,

válido para todos os países da comunida-

de. Ele contém os princípios básicos da

Legística: necessidade, proporcionalidade,

participação, transparência, responsabili-

dade, inteligibilidade e simplicidade.

Os princípios básicos apontam para um

planejamento que abrange a análise não

somente dos componentes jurídico e de

melhor redação da lei, mas também do

seu custo/benefício, amplitude, destina-

ção e entendimento, entre outros aspec-

tos. A Legística também consiste em uma

avaliação posterior da norma, na verifica-

ção dos seus efeitos, da sua eficácia e

efetividade.

A Legística foi “apresentada” recente-

mente a consultores da Assembléia em

curso na Faculdade de Direito da Universi-

dade Federal de Minas Gerais (UFMG),

ministrado pelos legistas Marta Tavares de

Almeida e Tito Galas, ambos da União Eu-

ropéia. Mas o que os consultores do

Legislativo perceberam é que os princípios

da Legística têm sido aplicados há anos na

Assembléia, apesar de não cunhados com

esse nome.

“Percebemos que nossa prática é pas-

sível de ser ensinada, teorizada e sistema-

tizada nesses princípios”, revela Flávia, in-

formando que Assembléia, UFMG e Escola

do Legislativo estão investindo em uma

parceria para disseminar os conhecimen-

tos de Legística a todos aqueles envolvidos

com a produção normativa.

Na opinião de Flávia, a Assembléia tem

uma técnica muito sofisticada de elabora-

ção normativa. Primeiro, porque existe

uma equipe multidisciplinar de servidores

que dá o suporte necessário aos parla-

mentares para a produção das leis. Nem

todas as casas legislativas dispõem desse

corpo técnico. Segundo, porque há um

conhecimento acumulado sobre mecanis-

mos de participação e transparência na

elaboração das normas, princípios da

Legística. As duas condições, aliadas à von-

tade política do Parlamento, têm viabilizado

a adoção e o avanço das inovações no pro-

cesso de elaboração legislativa. Exemplos

disso são as audiências públicas de comis-

sões e os eventos institucionais como

fóruns técnicos, ciclos de debates e semi-

nários legislativos. “Fazer com que o pro-

cesso de aferição de vontades e de

vocalização de reivindicações seja formal-

mente incorporado ao procedimento

legislativo é algo que a Assembléia pode

mostrar como contribuição para a evolu-

ção da disciplina Legística”, completa a di-

retora legislativa, Cláudia Sampaio.

Um Poder que se valoriza

Além da lista de desafios já citados para

as próximas legislaturas, é o deputado Se-

bastião Helvécio quem traz um último pon-

to para reflexão: que o Legislativo mineiro
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se valorize mais como peça fundamental

do governo e aprofunde parcerias. Ele se

diz convencido de que, com o Ministério

Público se dedicando muito à fiscalização

no sentido formal, cabe à Assembléia ser

mais parceira do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais (TCMG).

Mais do que credenciado para uma

análise crítica, pelo fato de ser da base do

governo Aécio Neves na Assembléia de

Minas, Sebastião Helvécio avalia que a

hipertrofia do Executivo (em importância e

em influência, inclusive no Legislativo) é da-

nosa à harmonia que se espera entre os

Poderes. Esse alerta final é feito por quem

considera o bom diálogo entre governo e

Assembléia sinônimo de avanço da 15ª

Legislatura. “Quando tivermos a noção de

que Judiciário, Legislativo e Executivo for-

mam a base de um governo, entendere-

mos que a Assembléia é uma peça funda-

mental e saberemos valorizá-la mais”, fina-

liza o parlamentar.


