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Os movimentos populares conquista-
ram espaços importantes de participação
no âmbito do poder público no processo
de abertura política. Em 1988, tiveram uma
atuação determinante na Constituinte
Nacional e permaneceram mobilizados du-
rante a elaboração das constituições esta-
duais. Em Minas, a forte presença das or-
ganizações sociais no decorrer dos traba-
lhos da Constituinte foi prontamente aco-
lhida pela Assembleia Legislativa e trouxe
mudanças significativas no modo de atuar
do Parlamento. Foram ampliados os espa-
ços e criados mecanismos de participação
para os novos atores políticos, incorporan-
do a atuação da sociedade organizada nos
processos de elaboração legislativa e de
construção das políticas públicas.
A Constituição Estadual de 1989 in-

cluiu vários capítulos temáticos elabora-
dos a partir de ampla discussão com os
movimentos sociais. A escuta à socieda-
de, por exemplo, é uma determinação pre-
sente em várias partes da Constituição,
sobretudo no capítulo Da Ordem Social.
O Poder Legislativo deve ouvir a popula-
ção para elaborar políticas públicas,
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priorizar propostas orçamentárias e sub-
sidiar a atuação parlamentar. Essa parce-
ria na Constituinte foi, portanto, o embrião
para concepção dos eventos institucionais
do Legislativo mineiro, que incluem a par-
ticipação da sociedade e são uma carac-
terística da atuação da Assembleia.
Desde 1991, a ALMG já realizou 273

desses eventos, considerando-se apenas
os seminários legislativos, fóruns técnicos
e ciclos de debates. O número sobe para
504 se contadas as etapas realizadas no
interior do Estado. Myriam Costa de Oli-
veira, ex-gerente-geral de Projetos Institu-
cionais, avalia que a Casa soube explorar
as possibilidades da Constituinte, crian-
do uma infraestrutura para as discussões
com as entidades e canais duradouros de
relacionamento. Para Myriam, houve até
mesmo um alargamento de sentido do Tex-
to Constitucional. “O Legislativo mineiro
foi além do que prevê o artigo 260 das
Disposições Gerais, porque não se limi-
tou a ouvir os órgãos colegiados ou con-
selhos, que têm um número limitado de
entidades”, acentua ela, que também as-
sessorou a Constituinte.
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Seminários legislativos

Segundo Myriam, para se adequar à
nova Carta mineira, a Assembleia criou
um grupo chamado Projeção Mineira –
que se tornou depois Comitê de Comu-
nicação Institucional –, encarregado de
pensar uma nova política de comunica-
ção para a Casa após a abertura trazida
pelas constituições. “A preparação para
a abertura política já vinha sendo feita, e
a ALMG teve um dos melhores níveis de
organização durante o processo de ela-
boração das constituições estaduais”,
enfatiza Myriam. Formado por servido-
res de vários níveis hierárquicos e de di-
ferentes posições políticas, como pedia
o momento de abertura, o Projeção Mi-
neira contava com uma consultoria exter-
na e tinha como maior desafio pensar a
fórmula para a ALMG se abrir à socie-
dade. Foi nesse grupo que surgiu a ideia
do seminário legislativo.

O primeiro evento realizado foi o Se-
minário Legislativo Educação: a hora da
chamada, em 1991. O tema foi escolhido
por meio de pesquisa encomendada pela
Casa, que apontou as áreas de saúde e
educação como prioritárias para os minei-
ros. Myriam conta que o formato do even-
to foi amplamente discutido com dezenas
de entidades. “A Assembleia não queria
um seminário com debates puramente
acadêmicos. Era preciso haver grupos de
trabalho, com propostas priorizadas”,
relembra. O consenso, porém, acabou não
existindo.
Mesmo não resultando em propostas

implementadas, o seminário significou um
primeiro envolvimento da Assembleia com
a sociedade, com reflexos importantes
para ambos. O modelo do evento é o mes-
mo adotado hoje, apenas com aprimora-
mentos que surgiram da prática de ouvir
os mineiros sobre as questões relevantes
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para o Estado. Uma das ações acrescen-
tadas foi a interiorização, buscando insti-
tuir uma Assembleia verdadeiramente de
Minas Gerais. A tecnologia passou a ser
outra aliada, sobretudo na mobilização para
os eventos institucionais.

Alguns eventos de destaque

Várias são as leis, políticas públicas, de-
cisões governamentais e outras ações
implementadas a partir de discussões rea-
lizadas pelo Legislativo mineiro. De um ex-
tenso levantamento realizado pela servidora
aposentada Myriam Costa, é possível des-
tacar alguns eventos marcantes e muito re-
presentativos, seja pelo número de entida-
des mobilizadas, pelos resultados apresen-
tados, pela participação das outras esfe-
ras de poder, seja mesmo pela importância
da temática (veja quadro na página 24).
É o caso do Fórum Técnico Políticas

Públicas para as Mulheres – Força para
Avançar, de 2006, considerado um marco
na luta pelas questões de gênero. Até en-
tão, lembra Myriam, não havia no Estado
uma ação coordenada de atendimento às
mulheres, vítimas de agressões e carentes
de políticas de saúde e de geração de ren-
da. Como as entidades conseguiram focar
duas propostas, elas foram implementadas,
a partir de pressões da chamada bancada
feminina da ALMG e dos movimentos so-
ciais. O Executivo criou a Coordenadoria
Especial de Políticas para as Mulheres, e o
Judiciário, o Juizado de Violência Domésti-
ca contra a Mulher.
Na área ambiental, um evento de gran-

de repercussão foi o Seminário Águas de
Minas, que mudou a visão do Estado sobre
a questão hídrica e influenciou até mesmo
as discussões nacionais sobre o assunto.
Depois de um extenso debate, o modelo fran-
cês baseado na gestão de bacias, com a
formação de comitês tripartites, foi aprova-
do. Myriam lembra que a inovação assusta-
va o governo – que teria que dividir deci-

sões com empresários e sociedade civil –,
assim como os consumidores, envolvidos
com a cobrança pelo uso da água e com
discussões interestaduais, em alguns ca-
sos. O ano era 1993.
Apesar dos temores, as propostas do

seminário foram assumidas pelo poder pú-
blico e incorporadas à Lei 11.504, de 1994,
que dispõe sobre a Política Estadual de Re-
cursos Hídricos. As recomendações inte-
grantes do documento final do seminário ins-
piraram também a versão final da Política
Nacional de Recursos Hídricos, entre ou-
tras ações do poder público.
O seminário acabou se desdobrando, em

2002, no Águas de Minas II, que buscou
avaliar as ações do primeiro evento e incluiu
a maior etapa de interiorização realizada até
hoje pela ALMG, com 17 reuniões em cida-
des-polo do Estado, mais a plenária final em
BH. Além da conservação dos recursos
hídricos do Estado, desdobramentos recen-
tes, como a cobrança pelo uso da água, são
frutos dessas discussões.
O evento com maior número de parti-

cipantes, porém, foi o Seminário Direitos
Humanos e Cidadania, que trouxe como
saldo o fortalecimento dos movimentos
com atuação nessa área. Realizado em
1998, com apoio de 95 entidades, o se-
minário reuniu todas as minorias para co-
brar uma política de direitos humanos no
Estado. Já em 2000, o Movimento pela
Segurança e Vida – O Papel do Estado e
da Sociedade Civil trouxe muitos desdo-
bramentos, entre eles a integração do
banco de dados das Polícias Militar e Ci-
vil, levando à redução dos índices de vio-
lência e criminalidade.
Alguns eventos apresentaram também

como resultados alterações no desenho
institucional do Legislativo e do Executivo
mineiros. Em 1995, o Seminário Turismo,
Caminho para as Minas resultou na reor-
ganização de uma comissão da Assembleia
e de uma secretaria de Estado. Nesse
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reordenamento, o turismo foi separado de
áreas como educação, esporte e lazer e ele-
vado à categoria de negócio, ao lado da in-
dústria e comércio. A mudança se refletiu
no nome da comissão da ALMG, que pas-
sou a ser de Turismo, Indústria e Comércio;
e da secretaria, que se tornou de Indústria,
Comércio e Turismo.
Em 2000, o Movimento pela Segurança

e Vida levou à criação da Comissão Perma-
nente de Segurança Pública da ALMG e da
Secretaria de Estado de Defesa Social. As-
sim também a Comissão Permanente de
Cultura e a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sur-
giram após eventos democráticos na Casa.
Mais recentemente, o Seminário Legislativo
Minas de Minas culminou na criação da Co-
missão Permanente de Minas e Energia.

Futuro do modelo

Passados 20 anos desde as primeiras
experiências de abertura à participação da
sociedade, a Assembleia de Minas tem
consciência de que o sucesso dos eventos
está associado à mobilização e ao
envolvimento dos setores organizados. A
participação das organizações da socieda-

de civil é ampla, desde a preparação até
o acompanhamento da execução das
ações. Grandes desafios, porém, ainda se
apresentam. Para Myriam, os participan-
tes precisam priorizar propostas. É neces-
sário, ainda, que o Legislativo acompanhe
os desdobramentos dos eventos, garan-
tindo, por outro lado, independência às
Comissões de Representação. Formadas
por representantes de todos os segmen-
tos que participam dos debates, essas co-
missões são responsáveis por acompa-
nhar o desenrolar dos eventos, auxiliando
na implementação das propostas votadas.
O uso de novas tecnologias de

interação que conectem todo o Estado
também é premente para se chegar a
eventos com participação popular cada
vez maior e mais diversificada. Nessa li-
nha, a primeira experiência ocorreu no
Fórum Técnico Plano Decenal de Educa-
ção de Minas Gerais: Desafios da Políti-
ca Educacional, realizado em 2009, que
recebeu propostas por meio de consulta
pública na internet. Diferentemente de
outros eventos, esse teve o tema defini-
do por um projeto do governador do Es-
tado em tramitação na ALMG.

Guilherme Bergamini

Durante o fórum técnico sobre o

Plano Decenal de Educação, a

Assembleia realizou uma inédita

consulta pública pela internet

!
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Alguns eventos marcantes e seus resultados

EVENTO RESULTADOS

Seminário Legislativo
Águas de Minas (1993)
Entidades de apoio: 53

• Lei 11.504, de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, depois
alterada pela Lei 13.199, de 1999; e subsídios à Lei Federal 9.433, de 1997
• Lei 12.188, de 1996, que transfere o Departamento de Recursos Hídricos (DRH) da área
de ciência e tecnologia para a de meio ambiente

Seminário Legislativo
Direitos Humanos e
Cidadania (1998)
Entidades de apoio: 95

• Subsídio à elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos
• Lei 13.495, de 2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de
Infrações Penais
• Lei 13.738, de 2000, que dispõe sobre a adequação das agências bancárias para o
atendimento a portadores de deficiência visual
• Lei 13.772, de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à
violência e à criminalidade

Movimento pela
Segurança e Vida
(2000)
Entidades de apoio: 71

• Lei 13.968, de 2001, que dispõe sobre a integração dos bancos de dados das Polícias
Militar e Civil
• Resolução 5.204, de 2002, que cria a Comissão de Segurança Pública na ALMG
• Leis Delegadas 49 e 56, de 2003, que dispõem sobre a Secretaria de Estado de Defesa Social

Seminário Legislativo
Águas de Minas II
(2002)
Entidades de apoio: 48

• Criação do Núcleo de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas, vinculado ao Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (Igam)

Plano Plurianual de
Ação Governamental –
PPAG (2003 a 2009)

• Criação do projeto estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, que reuniu as
ações relativas à proteção social de grupos como crianças, adolescentes e idosos (2003)
• Elevação de metas financeiras de ações governamentais; introdução da merenda no ensino
médio noturno (2004)
• Ampliação dos recursos do Estado nas ações que têm como unidade orçamentária o Fundo para a
Infância e a Adolescência (FIA) ou o Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) (2006)
• Recursos para a implantação dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras);
estruturação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvam); equipamentos para
conselhos tutelares e de direitos da criança e do adolescente; apoio a associações de
catadores de material reciclável (2007)
• Obras de infraestrutura para escoamento da produção no Triângulo e Alto Paranaíba;
fortalecimento dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente; apoio à
agricultura familiar; investimentos na melhoria da estrutura de unidades de conservação
(UCs) como os parques; garantia de recursos para fortalecer o Sistema Único de Assistência
Social (Suas) (2008)
• Determinação legal da realização de audiências públicas semestrais para o monitoramento
da execução orçamentária do PPAG. A primeira audiência aconteceu em junho de 2009

Seminário Legislativo
Regiões Metropolitanas
(2003)
Entidades de apoio: 54

• Emenda à Constituição 65, de 2004, que trata de região metropolitana, aglomeração
urbana e microrregião
• Lei Complementar 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de região
metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
• Lei Complementar 89, de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH)
• Lei Complementar 90, de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço

Seminário Legislativo
Lixo e Cidadania (2005)
Entidades de apoio: 56

• Subsídio às Leis 17.503, de 2008, que estabelece incentivo à constituição de associações e
cooperativas destinadas à coleta de materiais recicláveis, por meio de linhas de crédito
especiais; e 18.031, de 2009, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos
• Realização do Fórum Técnico Educação Ambiental, em junho de 2006

Fórum Técnico Políticas
Públicas para as
Mulheres – Força para
Avançar (2006)
Entidades de apoio: 29

• Lei Delegada 120, de 2007, que cria a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as
Mulheres
• Lei Complementar 105, de 2008, que institui o Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher nas Comarcas de Belo Horizonte, Cataguases, Governador Valadares,
Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia
• Subsídio à elaboração do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres
• Garantia da previsão de programas para o segmento no PPAG/exercício 2007

I Conferência da Região
Metropolitana de Belo
Horizonte (2007)
Entidades de apoio: 4

• Instalação da Assembleia Metropolitana
• Eleição dos representantes dos Municípios e da sociedade para o Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano
• Subsídio à Lei Complementar 107, de 2009, que propõe a criação da Agência de
Desenvolvimento da RMBH
• Criação da Frente Parlamentar Mineira em prol da RMBH


