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O seminário legislativo é um dos diversos instrumentos criados pela

Assembléia de Minas para promover a interlocução com a sociedade.
Tem por objetivo propiciar reflexões sobre temas de relevância na conjun-

tura estadual e nacional, reunindo parlamentares, especialistas e autori-
dades de diferentes setores, representantes de entidades civis e de ór-

gãos públicos. Traz ao Parlamento informações, experiências e múltiplas
correntes de opinião sobre determinado assunto.

O passo inicial de um seminário legislativo é sua aprovação pela Mesa
da Assembléia a partir de solicitações feitas por parlamentares, funda-

das em demandas da sociedade ou em questões identificadas na atividade
parlamentar, a exemplo das apresentadas nas audiências públicas pro-

movidas pelas comissões temáticas da Casa.
A partir daí, os deputados envolvidos com o assunto orientam o corpo

técnico da Assembléia para esboçar um programa preliminar do evento e
identificar seu público-alvo. Convidam-se então representantes dos diversos

segmentos do setor público e da sociedade civil vinculados ao tema para parti-
ciparem de reuniões preparatórias com vistas à organização do seminário.

Essas reuniões visam à definição dos temas e subtemas a serem abor-
dados, dos palestrantes e debatedores a serem convidados, assim como

de um cronograma de trabalho, incluindo todas as fases do evento. Todo
o planejamento é feito em conjunto com uma Comissão Organizadora

representativa das instituições participantes.
Formam-se também, durante as reuniões preparatórias, Comissões

Técnicas Interinstitucionais (CTIs), encarregadas de discutir e desenvolver
os subtemas definidos, produzindo, cada uma, um relatório com um con-

junto de propostas que servirá de base para os trabalhos do seminário.
Cada relatório das CTIs é analisado, primeiramente, nos encontros

regionais do seminário, em cidades selecionadas de acordo com sua rela-
ção com o tema em foco. Na etapa de interiorização, surgem novas pro-

postas e sugestões de alteração do documento das CTIs, refletindo as
realidades e as demandas regionais relativas ao assunto. Também são

escolhidos, nesses encontros, delegados regionais – representantes do
setor público e da sociedade civil – para a fase final do seminário, realiza-

da sempre na sede da Assembléia.
A fase final consta de palestras, debates e trabalhos de grupo, nos

quais se analisam as propostas levantadas no interior do Estado, acopladas
ao documento propositivo das CTIs. As propostas são amplamente deba-

tidas e resultam em um documento-síntese daquelas consideradas mais
relevantes por meio de um processo democrático em que são discutidas,

votadas e priorizadas.
Na seqüência, as propostas resultantes dos trabalhos de grupo são

debatidas e votadas na sessão plenária de encerramento, dando origem
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ao Documento Final, base de sustentação das ações a serem empreendi-
das para se alcançarem os objetivos do seminário.

Também na sessão plenária final é eleita uma Comissão de Represen-
tação, encarregada de supervisionar a sistematização do Documento Final

e acompanhar seus desdobramentos nos Poderes Legislativo e Executivo.
Esse documento é encaminhado aos órgãos e comissões competen-

tes da Assembléia, para subsidiar ações legislativas – como emendas
constitucionais, deliberações, projetos de lei, requerimentos –, e ao Po-

der Executivo, com a finalidade de dar suporte à elaboração de políticas
públicas. Pode também ser encaminhado a outros entes públicos ou pri-

vados, nas esferas estadual, federal ou municipal, conforme as respecti-
vas competências para implementar as medidas contidas nas propostas.

Resultados

As propostas aprovadas no Seminário Legislativo Minas de Minas
deverão subsidiar a formulação de uma política minerária para o Estado,

podendo ainda servir para o aprimoramento da legislação federal sobre o
tema e das legislações tributária e ambiental no que diz respeito à ativida-
de minerária, bem como para a adequação dos aparatos institucionais

estadual e federal relativos à matéria.
Dentre os seminários legislativos realizados pela Assembléia desde

que foram implantados, em 1991, destacam-se os seguintes: Educação:
a hora da chamada; Minas Terra: política agrícola e agrária; Saneamento

é Básico; Moradia: alicerce da cidadania; Águas de Minas; Reforma Agrá-
ria em Minas Gerais; Caminho das Minas – política de turismo; Direitos

Humanos e Cidadania; Desemprego e Direito ao Trabalho; Construindo
as Políticas Públicas de Educação em Minas Gerais; 10 Anos do Estatuto

da Criança e do Adolescente; Voluntariado; Violência Urbana e Saúde
Pública; Águas de Minas II; Minas na Reforma Tributária; Regiões Metro-

politanas; Saneamento Ambiental; Lixo e Cidadania – políticas públicas
para uma sociedade sustentável; Segurança para Todos – propostas para

uma sociedade mais segura; e Minas de Minas.
Dos resultados diretos dos seminários legislativos originaram-se, en-

tre outras, as seguintes leis: Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola
(Lei 11.405, de 28/1/94); Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural –

Funderur  (Lei 11.744, de 16/1/95); Política Estadual de Saneamento
Básico (Lei 11.720, de 29/12/94); Fundo Estadual de Saneamento Bási-

co (Lei 11.719, de 28/12/94); Fundo Estadual de Habitação (Lei 11.830,
de 6/7/95); Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 11.504, de 20/

6/94); Plano Mineiro de Turismo (Lei 12.398, de 12/12/96); Conselho
Estadual de Turismo (Lei 12.396, de 12/12/96); Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Lei 13.687, de 27/7/2000).


