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FORMAS DE INTERLOCUÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 

COM A SOCIEDADE CIVIL 

PROJETOS INSTITUCIONAIS 

Ciclos de Debates 

Fóruns Técnicos 

Seminários Legislativos 

Teleconferências 

Audiências Públicas Regionais/ 
Orçamento Pa rticipativo 

Interiorização 
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CICLOS DE DEBATES  

Os ciclos de debates têm por objetivo propiciar uma reflexão sobre temas de 
relevância na conjuntura nacional, trazendo à Assembléia parlamentares, 
especialistas e autoridades de diferentes setores. 

Entre os temas discutidos a pa rt ir de março de 1991, destacam-se os 
seguintes: privatização das estatais, menor abandonado, violência no trânsito, 
reforma administrativa do Estado, a Vale do Rio Doce na economia nacional, 
direitos humanos, reforma do Estado, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil 500 
anos depois, penas alternativas, alimentos transgênicos, transposição das águas do 
Rio São Francisco, o processo legislativo e as leis de interesse do Judiciário, 
Código do Consumidor, Desverticalização da Cemig, Minas em Defesa das Águas. 

Dos ciclos de debates resultam publicações com uma síntese das 
exposições, distribuídas gratuitamente aos pa rt icipantes e nos meios vinculados ao 
assunto. 

FÓRUNS TÉCNICOS  

Os fóruns técnicos visam promover estudos de temas cujo grau de 
especificidade requer a pa rt icipação de especialistas e representantes de entidades 
civis e de órgãos públicos. 

Durante o fórum, são realizadas reuniões de grupos de trabalho, 
encarregados do exame de diferentes subtemas. A pa rt ir de ampla discussão, 
elaboram-se relatórios, que são discutidos e aprovados nos respectivos grupos. 

Os relatórios são consolidados em um único documento, que registra a 
análise dos aspectos debatidos e é submetido a discussão e votação na plenária 
final. Uma vez aprovado, passa a constituir subsídio à atividade legislativa e a 
ações do Executivo. 

A lei sobre política cultural do Estado (Lei n° 11.726, de 30/12/94), a criação 
do Conselho Estadual de Cultura (Lei n° 11.484, de 10/06/94) e a proposta de 
realização do Censo Cultural, pela Secretaria do Estado da Cultura, são exemplos 
de resultados dessa iniciativa. 

Também resultaram de fóruns técnicos a criação da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a lei que dispõe sobre inspeção e 
fiscalização de produtos de origem animal e a lei sobre uso, manejo e conse rvação 
do solo. 

Destacaram-se também, nos últimos dois anos, os fóruns técnicos sobre 
Orçamento e Políticas Públicas, Educação de Jovens e Adultos e O Se rv idor 
Público Estadual e a Reforma Administrativa (PECs 39 e 40). Nos dias 9 e 10 de 
novembro deste ano, será realizado o fórum sobre Seguridade Social do Se rv idor 
Público Estadual. 
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SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS 

Eventos de grande po rte sobre temas da conjuntura, os seminários 
legislativos trazem para dentro do Parlamento as diversas correntes de opinião 
existentes na sociedade, promovendo discussões que resultam em documento de 
subsídio à atividade parlamentar. 

A pa rt ir do surgimento da proposta de discussão de um tema, a Assembléia 
Legislativa convida para um primeiro encontro órgãos públicos e entidades da 
sociedade civil, que, em conjunto com a Assembléia, elaboram o planejamento das 
atividades preparatórias do seminário. 

Definida a pauta do encontro, formam-se Comissões Técnicas 
Interinstitucionais para discutir e desenvolver os subtemas propostos, produzindo, 
cada uma, um relatório propositivo, que servirá de base para as discussões nos 
grupos de trabalho. As reuniões dos grupos têm por objetivo a análise e o eventual 
ape rfeiçoamento desses relatórios propositivos, que se consolidam em um único 
documento, a ser submetido a discussão e votação na plenária final. 

O documento final do seminário passa a constituir subsídio para ações 
legislativas (emendas constitucionais, deliberações, projetos de lei, requerimentos, 
entre outras). 

Uma Comissão de Representação, eleita pelas entidades pa rt icipantes do 
seminário, supe rv isiona a sistematização do documento final, que contém as 
propostas aprovadas no encontro, e acompanha a elaboração e a tramitação de um 
anteprojeto de lei sobre o tema, fundamentado no referido documento. 

No período de outubro de 1991 a dezembro de 1999, a Assembléia 
Legislativa promoveu os seguintes seminários: 

- Educação: A Hora da Chamada; 
- Minas Terra: Política Agrícola e Agrária; 
- Saneamento é Básico; 
- Moradia: Alicerce da Cidadania; 
- Águas de Minas; 
- Reforma Agrária 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. 
Nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro deste ano, será realizado o seminário 

10 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Dos resultados diretos dos seminários legislativos, originaram-se 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 Básico (Lei 11.719, de 28/12/94); 
- Fundo Estadual de Habitação (Lei n° 11.830, de 6/7/95); 
- Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n° 11.504, de 20/6/94); 
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- Plano Mineiro de Turismo (Lei n° 12.398, de 12/12/96); 
- Conselho Estadual de Turismo (Lei n° 12.396, de 12/12/96); 
- Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Lei 

13.687, de 27/7/2000. 
Além dessas leis, em 1998 o seminário legislativo Direitos Humanos e 

Cidadania elaborou e aprovou o documento final contendo as diretrizes básicas 
para o Programa Estadual de Direitos Humanos. 

TELECONFERÊNCIAS  

As teleconferências são a forma mais recente de interlocução entre a 
Assembléia Legislativa e a sociedade civil. Transmitidas pela Embratel, foram 
criadas para debater temas que, por sua impo rtância e pela abrangência do 
interesse que despertam em amplos segmentos da população, requerem um meio 
de transmissão que alcance todo o Brasil. 

Reúnem grandes nomes do pensamento político, econõmico e social 
contemporâneo e constam de exposições, transmitidas ao vivo pela televisão, 
seguidas de debates com o público presente e com os telespectadores. 

Até o momento foram realizadas as seguintes teleconferências: 
- Gestão de Recursos para o Ensino Fundamental nos Municípios (Fundão); 
- Novo Código de Trânsito Brasileiro; 
- Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde; 
- Legislação Eleitoral; 
- Desafios da Federação Brasileira; 
- Gestão Democrática na Escola; 
- Segurança Pública — O Papel do Estado e da Sociedade Civil; • 
- Dívida Externa: O Que Fazer? 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS/ORCAMENTO PARTICIPATIVO 

A Assembléia Legislativa vem colocando em prática, nos últimos tempos, 
diversos projetos que se sustentam na parceria com a sociedade. Um dos mais 
representativos dessa atuação é o das audiências públicas regionais, experiência 
típica de exercício democrático. 

Elas objetivam dividir com as comunidades a tarefa de planejar o 
desenvolvimento mineiro, pa rticularmente no que se refere à elaboração do 
Orçamento. O resultado dos encontros é a apresentação de propostas de caráter 
regional, que correspondam às necessidades primordiais de cada uma das regiões 
de planejamento do Estado. 

Em vez de o governo decidir, em um círculo restrito, o que fazer para 
melhorar a vida dos cidadãos de determinada região, ele vai ouvir isso diretamente 
de prefeitos, vereadores, dirigentes de pa rtidos politicos, de associações 
comunitárias e de outros representantes da sociedade civil. 
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A probabilidade de ace rto na tomada de decisões torna-se maior na medida 
em que as prioridades são ditadas por quem vive de perto os problemas 
levantados: carências no atendimento escolar, na formação profissional, na 
assistência á saúde, na capacitação técnica para o desenvolvimento das atividades 
agropecuárias, na malha de transpo rtes, nas condições de moradia, etc. 

Instituídas pela Constituição Estadual de 1989, as audiências públicas 
regionais foram implantadas pela Assembléia Legislativa em 1993. Em 1995, em 
vi rtude de emenda constitucional, elas passaram a contar com a participação oficial 
do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas. 

Ainda em 1995, começaram a ser realizadas as audiências públicas 
municipais, etapa preparatória das reuniões regionais. O projeto ganhava mais 
consistência com o apoio formal dos três poderes e o envolvimento programado 
dos municípios. 

A pa rtir de 1999, os princípios e as experiências das audiências públicas 
regionais foram incorporados pelo projeto Construindo o Orçamento Participativo, 
desenvolvido em conjunto pela Assembléia Legislativa e pelo Executivo, por meio 
da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. O projeto foi colocado em 
prática no decorrer do ano passado. Em decorrência de problemas financeiros, 
houve um atraso na execução das propostas eleitas como prioritárias em 1999 e 
incluídas no Orçamento de 2000. 

INTERIORIZAGÃO  

A Assembléia Legislativa vem tomando várias iniciativas, nos últimos anos, 
no sentido de levar suas ações ao interior do Estado. Esse processo, iniciado com 
encontros e audiências públicas esporádicas, para atender a demandas 
específicas, ganhou corpo com as audiências públicas regionais, que eram 
realizadas em todas as regiões de planejamento do Estado. 

No ano de 1999, teve novo impulso, com as etapas de interiorização dos 
seminários legislativos Desemprego e Direito ao Trabalho e Construindo as 
Políticas Públicas de Educação em Minas Gerais. Essas etapas, preparatórias para 
o evento final, na Assembléia, farão pa rte dos demais seminários legislativos a 
serem promovidos pela Casa. 

Em 2000, o Legislativo desenvolveu o projeto Integra Minas, que consistiu 
em reuniões em cidades-pólo do Estado, durante as quais foi inaugurado o sinal de 
recepção da TV Assembléia e foram promovidos debates sobre a Legislação 
Eleitoral e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No decorrer deste ano, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizou, 

em 18 cidades-pólo do Estado, uma série de encontros com prefeitos, vereadores, 

secretários municipais e assessores, denominados Seminário Administração 

Pública Competente, em parceria com as Prefeituras Municipais e Câmaras 

Municipais das cidades-sede, Associações Microrregionais, Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, Fundação Getúlio Vargas e 

Sebrae-MG. Foram promovidos debates sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

as funções específicas do Executivo e do Legislativo, a importância da interação 

com a sociedade civil na elaboração das políticas públicas e nas tarefas de 
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planejamento, fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária, a 

dinâmica do processo legislativo, a captação de recursos para o desenvolvimento 

municipal através de: linhas de crédito disponíveis, ações para incremento das 

receitas municipais (Lei Robin Hood, Projeto Alvorada), entre outros assuntos. 

Estes Seminários foram realizados em duas etapas, sendo a primeira de 18 

de janeiro a 14 de fevereiro e a segunda de 23 de março a 04 de maio, nas 

seguintes regiões: NORTE (Montes Claros), NOROESTE (Paracatu), ALTO 

PARANAÍBA (Patos de Minas), SUL Ill (Pouso Alegre), JEQUITINHONHA — 

MUCURI (Teófilo Otoni), RIO DOCE II (Governador Valadáres), TRIÂNGULO II 

(Uberlândia), SUL I (Varginha), TRIÂNGULO I (Uberaba), MATA I (Juiz de Fora) e 

RIO DOCE (Ipatinga), MATA II (Ponte Nova), CENTRAL (Cu rvelo), NORTE (Micro 

Pirapora) (Pirapora), SUL II (São Sebastião do Paraíso), CENTRAL II (Belo 

Horizonte), CENTRO-OESTE (Pará de Minas), JEQUITINHONHA I (Araçuai). 
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