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o Relatório que você tem em mãos é uma síntese do que foram estes dois anos e 15 dias - de 10 de fevereiro
de 1999 a 15 de fevereiro de 2001 - de trabalhos à frente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Graças ao apoio firme e solidário dos demais integrantes da Mesa Diretora, do Colégio de Líderes e de todos
os colegas deputados, pudemos dar nossa contribuição para a afirmação e o fortalecimento do Poder Legislativo
Estadual.

A postura de independência e de autonomia em relação ao Poder Executivo foi uma conquista que, esperamos,
fique registrada na história política do nosso Estado, em meio a tantos momentos e períodos de subserviência.

Temos a convicção de que a Assembléia de Minas cresceu, como instituição e como poder, no respeito da
população em geral e, sobretudo, dos segmentos que representam a sociedade civil organizada.

Esse posicionamento de independência esteve sempre acompanhado da nossa capacidade e da nossa vontade
de trabalhar em harmonia, em colaboração e em diálogo permanente com todas as instâncias e todos os segmentos
dos poderes constituídos e da sociedade.

A Assembléia se tornou, também, nesse biênio, mais democrática, participativa, sensível e aberta aos interesses
e às reivindicações dos setores representativos da comunidade mineira.

A grande lição que nos fica desses dois anos de lutas é a de que a política, em seu sentido maior, é o grande
instrumento de transformações e de mudanças.

E o mais importante: é preciso e é possível avançar rumo a um Estado e a um País mais soberano e, ao mesmo
tempo, mais justo e mais equilibrado socialmente. Todos os esforços nesse sentido valem a pena.

Anderson Adauto PRESIDENTE
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A Mesa da Assembléia manteve, neste período, uma preocupação
permanente com a modernização administrativa do Legislativo, de modo
a cumprir com eficiência e austeridade seu papel institucional. A capaci-
tação e o aperfeiçoamento do quadro de servidores foi um dos eixos da

modernização, aliados à busca de uma gestão que respondesse prontamente às exigências de nossa época.

O trabalho iniciou-se na recepção aos parlamentares da 14 a Legislatura e nos programas de capacitação oferecidos
aos servidores dos gabinetes, com vistas ao melhor suporte para o desempenho da atividade parlamentar.

Nesta gestão, a Mesa determinou a busca de parcerias externas, com entidades de reconhecimento público,
como o Sebrae e o Senac, que, em ação conjunta com a Escola do Legislativo, realizaram um diagnóstico da
Secretaria da Assembléia. O objetivo foi o desenvolvimento do potencial dos seus servidores, para oferecer à
sociedade mineira um trabalho com a melhor qualidade possível.

A criação da Assessoria Executiva de Planejamento e Controle, como elo entre a Mesa e a Secretaria da
Assembléia, foi outra ação no sentido de se obter uma gestão eficiente e moderna. A maior integração dos
serviços trouxe, como conseqüência, mais dinamismo e menores custos, pois a racionalização de gastos é
também, mais que uma exigência da sociedade, um dever do administrador público.

Deputado Dilzon Melo 1°.SECRETÁRIO





Afirmação do Legislativo como Poder
autônomo e independente.

Ênfase na interiorização das atividades da
Assembléia.

Fiscalização e monitoramento das politicas
públicas. Politização das ações parla-
mentares.

Esses foram aspectos que ampliaram
consideravelmente o grau de interação
do Legislativo com a sociedade nas duas
primeiras sessões da 14 a Legislatura,
evoluindo a partir de conquistas já
sedimentadas ao longo da última década.

Mais do que um roteiro de intenções, foram
essas diretrizes da Mesa da Assembléia
que pautaram efetivamente os trabalhos
no biênio 1999-2001, em Plenário,
no âmbito das Comissões Permanentes
e Temporárias ou nos eventos institucionais
que o Legislativo promoveu e apoiou.

Além do reconhecimento demonstrado
pela sociedade e pelas organizações civis
não.governamentais, fica a constatação
de que o Legislativo soube perceber as
aspirações do povo mineiro e convertê. las
em ações concretas: realizou eventos marcados
pela participação social, contribuindo para
aprofundar o debatesobre temas de fundamental
importância para nossa sociedade; assumiu
posicionamentos políticos que motivaram
importantes decisões; fiscalizou as ações
do Executivo e produziu leis que beneficiaram
o conjunto da sociedade, refletindo, assim,
o aprimoramento da atividade. fim do Poder.

Esse é o balanço de um período fecundo,
com resultados positivos para o Legislativo
e para a população mineira.



AUTONOMIA E
ft

INDEPENDENCIA
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A Mesa da Assembléia mineira estabeleceu, neste
biênio, uma nova relação com o Executivo, marcada
pela independência e pelo respeito entre os Poderes
e, sobretudo, pelo exercício pleno de seu comando
político e institucional. Ao assumir essa posição, a
Assembléia enfatizou suas funções constitucionais de
legislar e fiscalizar ações do Executivo.

o Colégio de lideres (na foto, com convidados)
desempenhou papel fundamental nesse novo
formato de relacionamento, fortalecendo-se
como instância deliberativa que buscou agilizar
as atividades do Plenário e imprimir-maior
racionalidade e eficácia a suas ações.

Foi esse colegiado, juntamente com o presidente
Anderson Adauto (PMDB), que definiu a pauta de
proposições a serem votadas no primeiro semestre de
2000, antes do período eleitoral. Da mesma forma,
partiu dessa instância a deliberação sobre as
proposições a serem votadas até o final do ano, com
ênfase na promoção da segurança pública.

Funcionários públicos, técnicos do Executivo e
secretários de Estado - como os da Fazenda, de
Planejamento e da Casa Civil e Comunicação Social,
além do presidente do Tribunal de Justiça - sentaram-se
à mesa com os representantes de bancadas e líderes
de partidos para discutir assuntos de interesse social.

Entre os principais debates desenvolvidos pelo Colégio
de Líderes, podemos destacar os seguintes:

• proposta orçamentária do Executivo para o exercício
de 2001;

• proposta de reforma administrativa encaminhada
à Assembléia pelo Executivo;

• reajuste salarial para os servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário;

• reajuste salarial para os servidores do Ministério
Público e do Tribunal de Contas;

• projeto que contém a organização e a divisão judio
ciárias do Estado.



FISCALI~AÇÃO
DAS POLITICAS

PÚBLICAS
Além da afirmação da autonomia e da independência
do Poder, outro importante vetor da ação legislativa
mereceu ênfase especial no biênio 1999-2001: o
acompanhamento e a fiscalização das políticas públicas.

. Essa atuação incluiu a verificação efetiva de denúncias
e problemas apontados pela sociedade, o que motivou
a realização de audiências de Comissões na sede do
Legislativo mineiro e visitas a diversos municipios do
Estado. O empenho na fiscalização das políticas públicas
também encontrou ampla ressonância nas atividades
das Comissões Temporárias - Comissões Parlamentares
de Inquérito e Comissões Especiais -, que mobilizaram
deputados, governo e sociedade. Em 1999 foram
instaladas sete CPls, entre elas a da Cemig, a da
Carteira e Habilitação e a das Barragens. Em 2000,
cinco CPls concluíram seus trabalhos; outras
cínco continuam em andamento, destacando-se
a CPI da Saúde.

Outra providência enfatizada no biênio, na área de
fiscalização e acompanhamento de politicas públicas,
foi o aprimoramento do Boletim Informativo da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Esta publicação veicula, entre outras informações
acessiveis ao conhecimento público, os demonstrativos
de execução orçamentária, de evolução da receita e da
despesa, de relação de obras e serviços em andamento
a cargo do Departamento de Obras Públicas (Deop).
Desde novembro, o boletim tem seu espaço na página
da Assembléia na Internet, democratizando ainda mais
o acesso aos dados disponíveis sobre a matéria .

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOAOE



-INTERIORIZAÇAO
DAS ATIVIDADES

DESEMPREGO E DIREITO AO TRABALHO,

POLíTICA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, DEFESA

DO CONTRIBUINTE, REFORMA DO JUDI-

CIÁRIO, SEGURANÇA PÚBLICA E ORÇA-

MENTO DO ESTADO FORAM TEMAS QUEA

ASSEMBLÉIA DEBATEUCOM MILHARES DE

CIDADÃOS, EM MAIS DE 100 MUNICíPIOS.

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

o processo de interiorização das atividades da
Assembléia Legislativa mineira já vinha alcançando
franca evolução nas legislaturas anteriores, ao longo
da última década, e recebeu um impulso inovador
neste biênio.

Os Seminários Legislativos "Desemprego e Direito ao
Trabalho", realizadoem setembro de 1999, e "Construindo
a Política de Educação Pública em Minas Gerais", em
outubro do mesmo ano, foram idealizados dentro
dessa nova concepção, consolidando o já vitorioso
processo de interiorização das atividades da Casa. Os
Seminários legislativos foram precedidos de
10 reuniões preparatórias em cidades-pólos do
Estado, com o objetivo de ampliar a discussão
prévia dos temas propostos e agregar a partici-
pação de entidades do setor público e da
sociedade civil no processo legislativo.

Outra inovação importante foi o envolvimento sistemático
da comunidade mineira no debate de proposições em
tramitação na Assembléia, antes da apresentação de
pareceres sobre essas matérias pelas Comissões
Permanentes. Foi o que aconteceu com o Código de
Defesa do Contribuinte, que, entre setembro e novembro
de 1999, foi debatido em nove cidades: Ipatinga,
Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Divinópolis,
Patos de Minas, Montes Claros, Pouso Alegre e Belo
Horizonte.

O Projeto de Lei Complp,mentar (PLC) 17/99, do
Tribunal de Justiça, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado, também foi objeto de
debates em sete cidades: Uberlândia, Uberaba (foto),
Pouso Alegre, Juiz de Fora, Ipatinga, Montes Claros e
Contagem, no primeiro semestre do ano 2000.



Ainda em 1999, cumprindo previsão constitucional
e movida pela determinação de democratizar o debate
e as decisões, a Mesa da Assembléia pôs em prática,
juntamente com o Poder Executivo, o Projeto
"Construindo o Orçamento Participativo". A iniciativa
motivou o prosseguimento do Projeto das Audiências
Públicas Regionais, implementado e amadurecido pela
Assembléia desde 1993 e fortalecido pelo compromisso
do Executivo no sentido de se empenhar na viabilização
das propostas apresentadas nos encontros regionais.

A programação do Orçamento Participativo promoveu
reuniões em 18 cidades-pólos de Minas (na foto, em
Varginha), colocando em discussão pública temas
como educação, saúde, meio ambiente, infra-estrutura
e desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Entre as atividades da Assembléia voltadas para a
promoção da segurança pública, destacou-sea elaboração
de uma proposta inicial de política para o setor, discutida
pelos poderes públicos e entidades da sociedade civil
de todo o Estado. Essa proposta, depois de analisada
em cerca de 100 municipios, foi acrescida de outras
876 sugestões, vindas da Capital e do interior, visando
à formulação de uma politica estadual de segurança
pública.

Em junho de 2000 foi realizada uma pesquisa de
opinião pública que entrevistou cidadãos e policiais
civis e militares de todo o Estado. Dois modelos de
projetos de lei, referentes à criação do Fundo
Municipal e do Conselho Municipal de Segurança
Pública, foram enviados como sugestão às prefeituras
e câmaras municipais.

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEDADE
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No dia 6 de julho de 2000, foi comemorado o Dia Estadual
de Segurança Pública, marcado pela teleconferência
"Segurança pública: o papel do Estado e da sociedade
civil" (foto - Plenário ALEMG), transmitida, ao vivo,.
pela TV Assembléia. Primeiro canal legislativo do País, a
TV Assembléia tem desenvolvído um trabalho gradativo de
expansão no território mineiro, divulgando as atividades
da Casa e estimulando o debate sobre temas relevantes
para o conjunto da sociedade. O Projeto IntegraMinas
- que visa à interiorização das ações do Legislativo
através da TV Assembléía - já chegou a mai~ de 100
municípios.

SEGURANÇA PÚBLICA

Na trilha da interiorização, o tema da segurança
pública foi revitalizado durante o ano 2000,
enriquecido pela participação da população
mineira na campanha "Movimento pela Segurança
e Vida". Os três pilares dessemovimento foram a
coragem política para empreender as mudanças
necessárias - entre elas, a integração das ações
das Polícias Civil e Militar -, a participação da
sociedade e o financiamento indispensável para
promover mudanças. O Movimento contou com
a parceria de mais de 90 entidades da
sociedade civil, refletindo a preocupação dos
mineiros com o crescimento da violência.

O Legislativo mineiro soube perceber sua
responsabilidade nesse processo e agiu efetiva-
mente no debate da busca de soluções para
esse grave problema social.

!



-POLITIZAÇAO
DAS AÇOES

PARLAMENTARES
COM AÇÕES E DEBATES POLlTlZADOS, A

ASSEMBLÉIA ASSUMIU UMA POSTURA

CRíTICA PERANTE OS GRANDES TEMAS

NACIONAIS, SEMPRE EM DEFESA DOS

INTERESSESMAIORES DE MINAS GERAIS E

SEUS CIDADÃOS.

= o 21 de abril de 1999
foi um marco do projelo
"Minas Unida Vence a
Crise", com o lançamento,
em Ouro Prelo, do
Manifesto aos Brasileiros.
Pela primeira vez, nas
comemorações da
Inconfidência, a praça
foi reafmente ocupada
pefo povo.

o processo de politização das ações parlamentares, demonstrada nas comemorações dos

500 anos, já tinha encontrado, em 1999, terreno fértil para prosperar. No início daquele ano,

o Legislativo implementou uma série de ações que buscavam alertar a sociedade para os

efeitos da política econômica do Governo Federal sobre Minas Gerais e o restante do País.

A decretaçãoda moratória pelo Executivo estadual e todos os fatos políticos subseqüentes, inclusive

o embate entre governos estadual e federal, trouxeram à tona a discussão do pacto federativo.

Nesse contexto, a Assembléia lançou o projeto "Minas Unida Vence a Crise", que incluiu a

teleconferência "Desafios da Federação Brasileira", transmitida para todo o País. Promoveu
também o lançamento da "Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados",

reunindo deputados estaduais e federais e senadores de diferentes regiões.

E deu ampla divulgação, em Ouro Preto, na solenidade de encerramento da Semana da

Inconfidência, ao "Manifesto aos Brasileiros".

No segundo semestre de 1999, o debate sóbre os
efeitos da politica neoliberal e da globalízação da
economia provocou novo ciclo de eventos, desta vez
com o Fórum "Políticas Macroeconômicas Alternativas
para o Brasil", dividido em módulos que abordaram
desde "Democracia e exclusão social" até "A rodada
do milênio e o império mundial".

Posicionando-se contra a política de privatizações
levada a cabo pelo Governo Federal, a Assembléia
realizou, em dezembro do mesmo ano, um ato
público em defesa da usina hidrelétrica de Furnas

e contra a privatização dos recursos hídricos
nacionais, acompanhado pelo lançamento da
"Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a
Privatização de Furnas""

A politização das ações parlamentares, combinada
com o exercício da fiscalização das políticas públicas,
também fez com que representantes do Executivo e
ex-secretários de Estado comparecessem à Assembléia
para prestar esclarecimentos aos deputados, no Plenário
e nas Comissões, sobre diversos temas.

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEDADE



Fórum técnico Seguridade Social do SetVidor Publico Estadual. Plenário da ALEMG.

A SOCIEDADE FOI MOBI-

LIZADA E PARTICIPOU

ATIVAMENTE DE DEBATES

SOBRE AS REFORMAS DA

PREVIDÊNCIA E ADMINIS-

TRA TlVA; A LEI DE

RESPONSA BILlDADE

FISCAL E OS 10 ANOS DO

ESTATUTO DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE, TEMAS

QUE REUNIRAM MAIS DE

2 MIL PESSOAS DE TODAS

AS REGiÕES DO ESTADO.

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

FÓRUNS, DEBATES E SEMINÁRIOS
LEGISLATIVOS

Em 2000 foram realizados16 Debates Públicos.
Esta iniciativa, lançada no ano anterior
pelas Comissões Permanentes, colocou em
discussão temas como a distribuição de
ICMS aos municípios e mudanças na Lei
Robin Hood; segurança do voto na urna
eletrônica; e cooperativas de trabalho.

Em novembro, a Assembléia reuniu 2 mil pessoas
para discussão, em Seminário Legislativo, do tema
"10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
- Avanços, Desafios e Perspectivas". O documento
votado ao final do seminário será analisado pela
comissão de representação do evento, que
encaminhará as propostas para os Legislativos
municipais e estadual a fim de subsidiar as ações
do Poder.

Outros temas também mobilizaram os parlamentares
mineiros, a sociedade e o governo nos anos de
1999 e 2000:
• ciclos de debates e fóruns técnicos sobre a
Reforma da Previdência, a Reforma Administrativa
e a seguridade social do servidor público
estadual.

• debates, nos eventos do Projeto IntegraMinas,
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que
entrou em vigor em maio de 2000.

RECONHECIMENTO PÚBLICO

O contexto de escassez de recursos vivido pelo
Estado e o início da vigência da Lei de
Responsabilidade Fiscal determinaram a adoção,
pela Mesa da Assembléia, de providências
necessárias à análise e revisão de contratos e
serviços, ao redimensionamento do auxílio para
formação profissional dos servidores e à redução
de despesas, com a implantação de um programa
de modernização administrativa. As ações da
Mesa resultaram em substancial redução nas
despesas com obras e aquisição de material per-
manente e foram responsáveis pela premiação
concedida pela Revistade Economia de Minas Gerais
Mercado Comum, no segundo semestre de 2000.
O Legislativo foi agraciado na categoria "Governo".

Outro prêmio recebido foi o Opinião Pública 2000,
instituído pelo Conselho Regional de Profissionais
de Relações Públicas - Seção São Paulo (Conrerp),
com o Projeto "Movimento pela Segurança e Vida",
lançado e coordenado pela Assembléia. Essa foi a
terceira vez que o Legislativo recebeu a premiação.
Em 1997, o "Projeto Cidadão Mirim" trouxe para
Minas o mesmo prêmio, na categoria destaque
d.o ano. Em 1994, foi premiado o trabalho de
comunicação social desenvolvido pela Assembléia
por meio dos projetos de aproxímação do Legislativo
com a sociedade.

Para a consolidação desse processo, há que
se destacar a inestimável contribuição da Escola
do Legislativo, que ofereceu o suporte técnico
indispensável à formação de agentes multiplicadores
de ações de educação para a cidadania e ao fomento
de lideranças políticas e comunitárias.

)



o canlo emocionado dos indios
loi ouvido no Plenário da Assembléia,
no "Encontro dos Povos Indigenas
de Minas Gerais", em abril de 2000.

REPENSANDO O BRASil 500 ANOS DEPOIS

O Ciclo de Debates "Repensando o Brasil 500
anos depois" foi reaizado em março de 2000.
A Assembléia optou por uma discussão crítica dos
500 anos, dividindo o ciclo em quatro grandes
temas:
• Os diferentes olhares sobre 1500;
• A formação do Brasil-Nação;
• Em busca da cidadania: 500 anos de movimen.
tos sociais;

• Brasil 2000: realidades e perspectivas.

Este Ciclo de Debates propiciou uma intensa
reflexão sobre a história de nosso país, lembrando
que os 500 anos da chegada dos portugueses
não podiam ser simplesmente "comemorados",
mas deveriam servir de oportunidade para que
várias vozes se fizessem ouvir. Negros, mulheres
e índios trouxeram uma visão diferente da ótica
"oficial".

Foram desenvolvidas, ainda, outras ações que
primaram pelo espírito crítico e negaram o tom
ufanista que se pretendia associar às comemorações
dos 500 anos:
• Ciclo de Debates "Encontro dos Povos
. Indígenas de Minas Gerais", realizado em abril;
• concurso de redação e ilustração sobre o tema,
. para alunàs do ensino fundamental e médio;
• lançamento de número especial da Revista do
Legislativo sobre o conteúdo do Ciclo de Debates;

• show-manifesto com grandes artistas brasileiros
na ExpoMinas, em Belo Horizonte.

A entrega da "Medalha dos 500 anos", em
dezembro, fechou o ciclo de eventos promovidos
pela Assembléia Legislativa mineira para marcar, de
forma crítica e participativa, esta data fundamental
para a história do Brasil contemporâneo.

.~.
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Deputados participam de votação
no Plenário, por meio do proceso
eletrônico.



Os anos de 1999 e 2000 foram de intensa atividade em Plenário,

com a votação de matérias importantes para Minas Gerais,

versando sobre temas como saúde, educação, meio ambiente,

tributos e outros assuntos de natureza econômica, bem como

de proposições de interesse do servidor público estadual.



ATIVIDADES DE PLENÁRIO-----------
23 Sessão Legislativa Ordinária

da 143 Legislatura (2000)

273 reuniões

1.489 proposições apreciadas,sendo:

16 propostas de emenda
à Constituição

12 projetos de lei complementar

548 projetos de lei ordinária

6 projetos de resolução

37 mensagens de veto

49 mensagens

807 requerimentos

12 oficios

2 representações populares

164 proposições tranformadas em
normas juridicas

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

NORMAS JURíDICAS APROVADAS EM 2000
DESTAQUES:

• Emenda Constitucional n° 41, que proíbe a
apresentação de projeto de lei que tenha por
objeto a instituição de tributo estadual ou a
alteração da legislação tributária vigente no
período de noventa dias antes do término da
sessão legislativa;

• Lei n° 13.687, que institui o Conselho Estadual
do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do
Estado de Minas Gerais;

• Lei n° 13.738, que institui atendimento especial
a deficiente visual em instituições bancárias;

• Lei n° 13.772, que determina a obrigatoriedade
de registro e publicidade dos índices de violência
e criminalidade no Estado;

• Lei n° 13.771, que dispõe sobre a administração,
a proteçãoea conseNaçãodas águassubterrâneas
de domínio do Estado.

Também foram aprovadas as Leis que tratam do
reajustedos vencimentos dos seNidores dos Poderes
Judiciário (n° 13.760), do Legislativo (n° 13.761) e
do Ministério Público (n° 13.762).

MATÉRIA DE INICIATIVA DO PODER
JUDICIÁRIO:

• Lei Complementar n° 59/2001, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado
de Minas Gerais.

MATÉRIAS PROMULGADAS
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
EM FUNÇÃO DA REJEiÇÃO DE VETOS
DO GOVERNADOR - DESTAQUES:

• Lei n° 13.496, que dispõe sobre a implantação
do projeto Serviço Integrado de Administração
Financeira - Siafi/Cidadão;

• Lei n° 13.495, que institui o Programa de Proteção
a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais;

• Lei n° 13.515, que institui o Código de Defesa
do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

MATÉRIAS DE INICIATIVA DO GOVERNADOR
DESTAQUES:

Dos projetos de autoria do Governador, aprovados
em 2000, resultaram importantes Leis, entre elas:

• Lei n° 13.686, de Diretrizes Orçamentárias
para o ano de 2001;

• Lei n° 13.625, que reduz para 12% a alíquota do
ICMS nas operações internas com medicamentos
genéricos;

• Lei nO13.741, que trata da remissão de créditos
tributários;

• Emenda Constitucional n° 40, que adapta a
Constituição do Estadoàs alterações introduzidas
pelas Emendas nOs 18 e 19 à Constituição
Federal, permitindo reajustes diferenciados nas
administrações direta, autárquica e fundacional
dos três Poderes, com vistas à reestruturação
do sistema remuneratório de funções, cargos
e carreiras, e altera dispositivos referentes à
Polícia Civil e à Polícia Militar.



ATIVIDADES DE PLENÁRIO--13 Sessão Legislativa Ordinária
da 143 Legislatura (1999)MATÉRIAS AINDA EM TRAMITAÇÃO

Destaca-se a que dispõe sobre medidas de estru-
turação de órgãos e entidades do Poder Executivo.
Além dessa, tramitam ainda:
• proposições de autoria do Governador:
- autoriza o Estado a participar da implantação
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária -
Banco da Terra;

- permite a estabelecimento não bancário
receber receita pública estadual;

• proposição de autoria do Ministério Público:
- dispõe sobre a alteração da Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.

MATÉRIAS DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO

Estão sendo examinadas, entre vários outros pro-
jetos ligados a assuntos diversos, as seguintes
proposições:
• que cria a Coordenadoria. Gerai de Perícia
Oficial do Estado e suprime a atividade de polí.
cia técnico-científica da Polícia Civil;

• que cria o Sistema Estadual de Trânsito e reti-
ra da Polícia Civil a competência para registrar
e licenciar veículos e habilitar motoristas;

• que dispõe sobre a integração das ações da
Polícia Civil e da Polícia Militar, colocando-as
sob a coordenação da Secretaria de Estado da
Segurança Pública;

• que adapta a Constituição do Estado ao texto
da Constituição da República, em decorrência
das modificações introduzidas pela. Emenda à
Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998;

• que dispõe sobre as políticas florestal, de proteção
à biodiversidade e de uso alternativo do solo;

• que cria a campanha estadual permanente de
combate à violência nas instituições de ensino
no Estado;

• que cria o Programa Bolsa Familiar para a
Educação;

• que dispõe sobre a distribuição da parceia da
receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos municípios, de que trata o
inciso li do parágrafo único do ar!. 158 da
Constituição Federal.

NORMAS JURíDICAS APROVADAS EM 1999
DESTAQUES:

• Emenda n° 39, que alterou a redação de vários
artigos da Constituição do Estado, para conferir
autonomia ao Corpo de Bombeiros e conceder
anistia aos policiais envolvidos no movimento
reivindicatório de 1997;

• Lei Complementar n° 54, que dispõe sobre a
organização básica do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais;

• Lei n° 13.206, que proíbe a cobrança dos
serviços 900, 0900 e similares explorados pelas
empresas de comunicação e telecomunicações
no território do Estado, sem autorização do
usuário;

• Lei n° 13.398, que assegura o livre acesso aos
documentos dos arquivos do extinto Dops,
relativos ao período compreendido entre 1956
e 1989.
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ALGUMAS
LEIS APROVADAS
EM 1999 E 2000
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• Emenda Constitucional n° 24/2000, que destina recursos à
Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e à
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

• Emenda Constitucional n° 42/2000, que proíbe a tramitação
em regime de urgêncía de projetos referentes a Plano
Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual e
Crédito Adicional.

• Emenda Constitucional n° 43/2000, que altera a composição
do Conselho de Defesa Social.

• Emenda Constitucional n° 44/2000, que dispensa a
exigência de alvará ou licenciamento para o funcionamento
de templos religiosos e proíbe a limitação de localização
para sua instalação.

• Emenda Constitucional n° 45/2000, que integra os servidores
policiais cívis bacharéis em Direito que exercem a função
de delegado especial de polícia ao quadro efetivo de delegado
de carreira, assegurando.lhes o direito à promoção por
merecimento e antigüidade.

• Emenda Constitucional n° 46/2000, que define como
competência privativa da Assembléia Legislativa autorizar
referendo e convocar plebiscito (acrescenta inciso ao artigo
62 da Constituição do Estado).

• Emenda Constitucional n° 47/2000, que destina recursos
à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e à
Universidade Estadual de Montes Claros (UnirRontes)
(acrescenta dispositivos aos artigos 161 e 199 da
Constituição do Estado).

• Emenda Constitucional nO 48/2000, que assegura a todos
os servidores públicos estaduais o direito ao recebimento
de férias-prêmio na hipótese de exoneração (dá nova
redação ao artigo 31, inciso li, da Constituição do Estado).

• Lei Complementar n° 53/99, que inclui os municípios de
Capim Branco e Matozinhos na composição da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

• Lei Complementar n° 55/2000, que dispõe sobre a reforma
de militar por incapacídade física.

• Lei Complementar n° 56/2000, que estabelecea composição
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar
Metropolitano.

• Lei Complementar n° 57/2000, que estabelece critérios
operacionais para o exercício da competência legal do
Tribunal de Contas do Estado no controle do pagamento
de contratos administrativos.

• Lei Complementar n° 58/2000, que dispõe sobre a
manifestação, por militar inativo, de pensamento e opinião .

• Lei n° 13.317/99, que contém o Código Sanitário do Estado.

• Lei n° 13.342/99, que aumenta o número de parcelas
para pagamento da dívida dos municípios com o Ipsemg
e suprime a multa para contribuições em atraso .



• Lei n° 13.367/99, que estabelece a obrigatoriedade de
notificação às Câmaras Municipais quanto a repasse de
recursos financeiros estaduais para os respectivos
municípios.

• Lei n° 13.369/99, que dispõe sobre a criação da brigada
voluntária de incêndio.

• Lei n° 13.392, que isenta o cidadão comprovadamente
desempregado do pagamento de taxa de inscrição em
concursos promovidos pelos órgãos públicos do Estado.

• Lei n° 13.393/99, que dispõe sobre a publicação dos
estabelecimentos multados por poluição e degradação
ambiental.

• Lei n° 13.411/99, que determina a obrigatoriedade da
inclusão do estudo referente à dependência quimica em
disciplinas constantes no currículo escolar de 10 e 20

graus, elaborado pela Secretaria de Estado da Educação.

• Lei n° 13.432/99, que institui o Programa Estadual de
Albergues para a Mulher Vitima de Violência.

• Lei n° 13.458/2000, que dispõe sobre a distribuição da
quota estadual do salário.educação entre o Estado e os
municípios.

• Lei nO 13.468/2000, que cria o Instituto de Terras do Estado
de Minas Gerais (Iter).

• Lei n° 13.494/2000, que institui a obrigatoriedade de rotular
os alimentos resultantes de organismos geneticamente
modificados (OGM) (transgênicos).

• Lei n° 13.545/2000, que dispõe sobre a Justiça de Paz.

• Lei n° 13.578/2000, que obriga as empresas de transporte
rodoviário intermunicipal a informar os passageiros sobre o
direito à indenizaçãoa que têm direito asvítimas de acidentes.

• Lei n° 13.599/2000, que isenta pessoas idosas do
pagamento de taxas para a confecção de segunda via de
documentos roubados ou furtados .

• Lei n° 13.623/2000, que institui a obrigatoriedade de
mensagem aos portadores de deficiência auditiva na
propaganda oficial.

• Lei n° 13.644/2000, que obriga o Detran/MG a prestar
informação sobre o vencimento da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).

• Lei n° 13.655/2000, que define direitos e obrigações dos
usuários do transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros.

• Lei nO 13.662/2000, que institui o Fundo Rotativo de
Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização de
Assentamentos Agrários no Estado - Fomentar.Terra.

• Lei n° 13.666/2000, que cria o Fundo Estadualde Promoção
dos Direitos Humanos.

• Lei n° 13.722/2000 que dispõe sobre a opção do paga-
mento de militares, de servidores públicos ativos e inativos
e de pensionistas do Estado por intermédio de cooperativa
de economia e de crédito mútuo.

• Lei n° 13.758/2000, que cria o Conselho de Beneficiários do
Instituto de previdência dos Servidores Militares do Estado.

• Lei n° 13.766/99, que dispõe sobre a política estadual de
coleta seletiva de lixo .

• Lei n° 13.796/2000, que proíbe o armazenamento de rejeitos
ou resíduos tóxicos ou perigosos no território do Estado.

• Lei n° 13.799/2000, que dispõe sobre a Política Estadual
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o
Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência.

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOAOE



Deputados de várias Comissões participam
da discussão da proposta de Orçamento de 200 1.

-



A interiorização dos debates e a ênfase no acompanhamento e fiscalização

das políticas públicas deram a tônica das atividades das Comissões Permanentes

e Temporárias da Assembléia, nos anos de 1999 e 2000. A participação social foi

estimulada pela discussão de grandes temas abordados nos Debates Públicos.

As Comissões Especiais e as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPls)

apresentaram um desempenho destacado no periodo. Essas instâncias

valorizaram substancialmente o papel do Poder Legislativo no exercício

de suas atribuições constitucionais.



-COMISSOES

2000 1999

Comissões Permanentes 14 14
Comissões Especiais 68 60
CPls 10 7

Reuniões/Total 962 942
Reuniõesllnterior 47 26
Debates Públicos 21 15

Visitas efetuadas 31 27
ConvidadoslDepoentes 3.618 2.031
Matérias apreciadas 3.380 3.006

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

As Comissões Permanentes e Temporárias
realizaram, em 2000, cerca de 962 reuniões
destinadas à apreciação de matérias e à dis-
cussão de assuntos de sua competência, tendo
recebido 3.618 pessoas, entre depoentes e
convidados, incluindo um grande número de
técnicos que trouxeram valiosos esclarecimen-
tos e subsidios aos parlamentares.

Estas reuniões trataram de temas de vital importância
para as comunidades dos municípios:

• o depósito irregular de lixo industrial nos
Municípios de Arcos, Córrego Fundo e Formiga;

• o impasse gerado entre pequenos produtores
rurais e empreendedores de grandes projetos agrí-
colas, na região da Bacia Hidrográfica do Rio
Riachão;

• a mortandade de peixes provocada pela Cemig na
Usina de Jaguara, no Municipio de Sacramento;

• o programa de desenvolvimento da mamona na
área mineira da Sudene;

• o programa de ação do Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais (Iter);

• o destino do Mercado Livre do Produtor (MLP)
após a transferência da Ceasa ao Governo Federal;

• a situação das terras devolutas objeto de arrenda-
mento para implantação de distritos florestais no
Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas.

Em 1999, o trabalho nas Comissões não foi menos
intenso. Realizaram-se 942 reuniões, com a partici-
pação de 2.031 convidados.



-COMISSOES
PERMANENTES

SÃO 14 AS COMISSÕES PERMA-

NENTES DA ASSEMBLÉIA DE MINAS.

SEU PAPEL É SUBSIDIAR O PROCESSO

LEGISLA TlVO, ANALISANDO AS

PROPOSIÇÕES E EMITINDO PARE-

CERES. AS COMISSÕES TAMBÉM

REALIZAM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

E DEBATES, NA CAPITAL OU NO

INTERIOR, SEMPRE QUENECESsARIO

AO APRIMORAMENTO DOS TRA-

BALHOS.

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

Destaques de 2000
A Comissão de Constituição e Justiça (foto) é o ponto
de partida do processo legislativo, sendo a primeira a
analisar as proposições em tramitação sob seus aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Os
deputados promoveram reuniões com convidados para
discutir temas especificos, como: a situação da
Defensoria Pública, tendo em vista o Projeto de Lei
1.266/2000, do governador, que contém a reforma
administrativa; o Projeto de Lei 879/2000, do gover.
nador, rejeitado, que autorizava o Executivo a çontratar
empréstimo com a União, com a presença do secretário
de Estado da Fazenda, Trópia Reis, e do diretor de
Planejamento e Coordenação da Secretaria de Estado
da Educação, Gilberto José Rezende; e o trabalho de
sistematização e consolidação das leis estaduais desen.
volvido por técnicos da Assembléia, sob a coordenação
do deputado Eduardo Brandão (PMDB).

Destaques de 1999
A Comissão analisou a proposição que criou o Instituto de
Terras do Estado (Iter), que foi discutida pelos deputados
e pelo coordenador do Grupo Especial de Acesso à
Terra, o ex-deputado estadual Marcos Helênio (Lei n°
13.468/2000, originada do Projeto de Lei 755/99); e a
que modifica e adequa a sistemática de cobrança de
taxas devidas ao Estado, instituindo a cobrança de taxa
de expediente pela Secretaria de Estado da Saúde e
altera dispositivos referentes à cobrança de taxa de
expediente pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Lei nO13.430/99,
fruto do Projeto de Lei 705/99).

Integrantes
ErmanoBatista(PSDB),presidente;Antônio Júlio (PMDB), vice-presidente;
Melmo Carneiro Leão (PT), Agostinho Silveira (PL), Antônio Genaro
(PSD), Bené Guedes (PDT) e Paulo Piau (PFL) (efetivos); Doutor
Viana (PDT), He/y Tarqüinio (PSDB), Irani Barbosa (PSD), Ivo José
(PT), José Millon (PL), OIinto Godinho (PTB) e Sebastião Costa (PFL)
(suplentes)
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Destaques de 2000
O principal e mais complexo debate da Comissão de
Administração Pública foi sobre o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 17/99, do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais. Foram promovidas audiências
públicas, no primeiro semestre de 2000, nas seguintes
cidades: Uberlândia, Uberaba, Pouso Alegre, Juiz de
Fora, Montes Claros, Ipatinga e Contagem. Participaram
das audiências públicas representantes do governo,
dos servidores e de entidades de classe, que também
acompanharam as reuniões na Assembléia (foto).
Também foram apreciadas proposições que trataram dos
planos de carreira dos servidores do Tribunal de Contas
(Lei nO 13.770/2000), do Ministério Público (Lei nO
13.436/99) e do Tribunal de Justiça (Lei nO13.467/2000);
e que trataram de reajuste salarial de servidores do
Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público.

Destaques de 1999
A Comissão de Administração Pública apreciou as
seguintes proposições: a que dispõe sobre a orgal'lização
da Governadoria, da Secretaria de Estado da Casa Civil
e Comunicação Social; sobre a criação da Secretaria de
Estado do Turismo; a extinção da Empresa Mineira de
Turismo e da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais; cria unidades administrativas na Secretaria
de Estado da Segurança Pública (Lei n° 13.341/99); e a que
cria a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e
do Cerimonial (Lei n° 13.216/99).

Integrantes
Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB), presidente; Doutor Viana (PDT),
vice-presidente; Agostinho Patrús (PSDB), Arlen Santiago (PTB), Chico
Rafael (PSB), Sargento Rodrigues (PSB), Sebastião Navarro Vieira
(PFL) (efetivos); Alberto Bejani (PFL), Antônio Júlio (PMDB), Bené
Guedes (PDT), Cabo Morais (PL), Efaine Matozinhos (PSB), Ermano
Batista (PSDB), Olinto Godinho (PTB) (suplentes)

ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Destaques de 2000
A Comissão apreciou proposições que trataram da
modificação de limite territorial e da alteração de
denominação de municípios. Analisou também o Projeto
de Lei Complementar 10/99 (pronto para Ordem do Dia em
Plenário), que cria as aglomerações urbanas integradas
e planejadas, além de dispor sobre sua organização e
função. Deputados e convidados discutiram o Proiar,
programa de moradia lançado pelo governo em convênio
com a Caixa Econômica Federal e destinado às familias
com renda até três salários mínimos; os limítes para as
despesas das Câmaras Municipais; e a Resolução
588/2000, do Tribunal Regional Eleitoral, que dispôs
sobre a utilização de simuladores de urnas eletrônicas
para o treinamento do eleitorado.

Destaques de 1999
A Comissão discutiu, com convidados, a taxa de iluminação
pública cobrada por municípios; a previdência municipal
e o Projeto Somma - Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios. Entre outras
proposições, analisou a que trata do cultivo de hortas nas
terras urbanas ociosas de domínio do Estado para estimular
as atividades de cunho comunitário (Lei nO13.456/2000,
originada do Projeto de Leí 228/99); e a que estabelece
a composição da Regíão Metropolitana de Belo Horizonte
e do Colar Metropolitano (Lei Complementar nO56/2000,
originada do PLC 20/99).

Integrantes
Ambrósio Pinto (PTB), presidente; Wanderley Avila (PPS), vice-presi-
dente; Aitton Viteta(PSDB), Atberto Pinto Coelho (PPB), José Henrique
(PMDB) (efetivos); Adelino de Carvatho (PMDB), Arlen Santiago
(prB), Carlos Pimenta (PSDB), Edson Rezende (PSB) e Fábio Avelar
(PPS) (suplentes)



A Agência Procon
atuou contra a cartelização
dos preços dos combusliveis
na Grande 8H.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Destaques de 2000
A Comissão se pautou pela promoção de diversas
reuniões e audiências públicas para ouvir consumi.
dores insatisfeitos e fornecedores dos serviços em
questionamento. Analisou diversas proposições que
tratam da defesa do consumidor. Entre os debates,
destacam-se os que trataram da prestação do serviço
conhecido como "telessexo"; da propaganda enganosa
envolvendo a venda de títulos de capitalização; da
cobrança irregular em contas telefônicas; das medidas
tomadas pelo Procon para coibir e investigar os indícios
de cartelização dos preços dos combustíveis na Grande
BH; das máquinas de vídeo.loteria (por veto do
Governador). Entre as proposições apreciadas estão a
que torna obrigatória a afixação de preço nos produtos
expostos em vitrines, balcões e prateleiras no comércio
lojista (Projeto de Lei 1.249/2000, pronto para Ordem
do Dia em Plenário); a que dispõe sobre o atendimento a
clientes em estabelecimentos bancários (Projeto de Lei
838/2000, que aguarda votação em Plenário); a que
proibe o lançamento do nome de mutuário em atraso
. com prestações do SFH no cadastro do Serviço de
Proteção ao Crédito (Projeto de Lei 1.078/2000, pronto
para Ordem do Dia em Plenário); e a que define
parâmetros para a cobrança das tarifas de esgoto e a
obrigatoriedade de constar, na conta de consumo, os
valores diferenciados das tarifas de água e esgoto
(Projeto de Lei 932/2000, pronto para Ordem do Dia em
Plenário).

Destaques de 1999
Entre as várias reuniões com convidados promovidas
pela Comissão, estão aquelas que abordaram os
serviços prestados pelas agências de turismo; o fundo
de financiamento ao estudante do ensino superior; o
bug do milênio; as taxas de juros, aplicações casadas e
o prazo de pagamento das dividas que os produtores
do Sul do Estado têm junto ao Banco do Brasil e os
golpes de consórcios de automóveis aplicados no
Estado. Foi apreciada, entre outras, a proposição que
trata da obrigatoriedade de rotular os alimentos resultantes
de organismos geneticamente modificados (Lei nO
13.494/2000, originada do Projeto de Lei 232/99).

Integrantes:
João Paulo (PSD), presidente, Geraldo Rezende (PMDB), vice-presi.
dente; Bené Guedes (PDT), Elaine Malozinhos (PSB), Mauri Torres
(PSDB) (efetivos); Alencar da Silveira Júnior (PDT), Chico Rafael
(PSB), Dalmo Ribeiro Silva (PSD), Heiy Tarqüinio (PSDB) e Luiz Tadeu
Leile (PMDB) (suplentes)
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Visita ã Divisão
de Tóxicos

e Entorpecentes,
em Belo Horizonte.
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DIREITOS HUMANOS

Destaques de 2000
Foram apreciadas as seguintes proposições: a que obriga
o registro e a publicidade dos índices de violência e
criminal idade no Estado de Minas Gerais (Lei n°
13.772/2000); a que cria o Fundo Estadual de Segurança
Pública (Projeto de Lei 997/2000), A Comissão de
Direitos Humanos também se destacou, nesse ano,
como instância procurada por cidadãos e entidades da
sociedade civil organizada que encaminhavam denúncias
sobre assuntos diversos - desde brigas de vizinhos até
crimes de repercussão. A Comissão recebeu as denúncias,
fezseu encaminhamento a órgãos públicos e se encarregou
de informar a sociedade sobre as respostas obtidas.

Comissão visitou o
Centro de Recuperação Pena!,

em Jequitinhonha,
em agosto de 1999

Destaques de 1999
A Comissão apreciou, entre outras, as seguintes
proposições: a que dispõe sobre a proteção, o auxílio e
a assistência às vítimas de violência no Estado (Lei n°
13.188/99); a que determina o pagamento de indenização
a vítima de tortura praticada por agente do Estado (Lei
nO 11187/99); e a que institui o Programa de Proteção
a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais (Lei n°
13.495/2000), que foi promulgada pela Assembléia
depois da derrubada do veto do Governador. A
Comissão de Direitos Humanos também foi autora de
requerimento solicitando a realização de Reunião
Especial, em agosto de 1999, para marcar os 20 anos
da Anístia no Brasil, quando três ex-deputados cassados
e diversas pessoas ligadas à defesa dos direitos
humanos foram agraciados com placas alusivas ao evento.

Integrantes
Elbe Brandão (PSOB), presidente, Gtycon Terra Pinto (PPB), vice-presi-
dente; Adelmo Carneiro Leão (PT), Luiz Tadeu Leite (PMOB) e Marcelo
Gonçalves (POT) (efetivos); Adelino de Carvalho (PMOB), João
Batista de Oliveira (POT), João Leite (PSOB), Luiz Fernando Faria (PPB)
e Rogério Correia (PT) (supfentes)



E~UCAÇÃO,CULTURA,
CIENCIA E TECNOLOGIA

Destaques de 2000'
A Comissão promoveu reuniões e audiências públicas,
com convidados, para discutir assuntos como a política
de implantação da Universidade do Estado de Minas
Gerais (Uemg - foto); a violência nas escolas públicas; a
reposição de aulas a alunos da rede públíca estadual,
após a greve de servidores no primeiro semestre; o
processo de informatização no Estado; o plano de carreira
dos professores universitários públicos estaduais, com
a presença de representantes da Unimontes e da Uemg;
o transporte escolar reivindicado pelos prefeitos da
Área Mineira da Sudene (reunião em Montes Claros); e
a municipalização do ensino em Minas, com a presença
do secretário de Estado da Educação, Murilio Hingel.
Foram apreciadas, entre outras, as seguintes proposições:
a que trata da distribuição da quota estadual do salário.
educação (Lei n° 13.684/2000); a que cria a Campanha
Estadual Permanente de Combate à Violência nas
Instituições de Ensino do Estado (Lei n° 13.818/2001,
fruto do Projeto de Lei 893/2000); e a que dispõe sobre
alimentação escolar na rede estadual de ensino (PL
990/2000, que aguarda parecer em Comissão).

Destaques de 1999
Proposições analisadas: a que cria o Fundo Estadual de
Recuperação do Patrimônio Histórico, Artistico e
Arquitetônico - Funpat (Lei 13.464/2000, fruto do PL
401/99); a que cria o Programa Ronda Escolar (Lei n°
13.453/2000, fruto do Projeto de Lei 340/99); a que dispõe
sobre a obrigatoriedade da inclusão do estudo referente
à dependência quimica em disciplinas constantes no
curriculo escolar de 1° e 2° graus, elaborado pela
Secretaria de Estado da Educação (Lei n° 13.411/99,
fruto do Projeto de Lei 357/99). A Comissão também
discutiu, com convidados, temas como a situação da
Fapemig; o financiamento da educação e dtJ ensino
superior; a situação da Uemg; a violência de video-games;
a violência em escolas; a fusão de turmas e a dispensa na
rede estadualde ensino. A Comissão conduziu, juntamente
com a sociedade civil organizada, o Seminário Legislativo
"Construindo a Política de Educação Pública em Minas
Gerais", iniciativa que foi regionalizada neste biênio,
com a realização de várias reuniões preparatórias com
a comunidade mineira.

Integrantes
Sebastião Costa (PFL), presidente; Antônio Carlos Andrada (PSDB),
vice-presidente; Dalmo Ribeiro Silva (PSD), Eduardo Brandão (PMDB)
e José Milton (PL) (efetivos); Agostinho Silveira (PL),Antônio Genaro
(PSD), Mauro Lobo (PSDB), Márcio Cunha (PMDB) e Paulo Piau (PFL)
(suplentes)

INTERlOCUÇÃO COM A SOCIEOAOE



o secretário da Fazenda José
Augusto Tr6pia Reis e a

procuradora.geral Mizabel Derzi
em reunião que debateu o acordo
da dívida do Estado com a União.
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA

Destaques de 2000
A Comissão promoveu debates sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar na 101/2000)
e sobre a proposta orçamentária para o exercício de
2001 (Projeto de Lei 1.216/2000, do governador do
Estado). Em novembro, como ponto de partida para o
debate sobre o Orçamento, tendo em vista a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Comissão promoveu audiência
pública que contou com a presença de representantes da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, do Judiciário, do Ministério Público, da Alemg e
do Tribunal de Contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal
foi objeto de debates também na Escola do Legislativo,
com a participação de técnicos da Assembléia, do
Executivo, do Tribunal de Contas e palestra do diretor
da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados, EugêniO Greggianin. Coube
também à Comissão a realização de um Debate Público
sobre o Projeto de Lei 830/2000, que trata da distribuição
da parcela de ICMS que cabe aos municipíos, alterando
a Lei Robin Hood. A maioria dos projetos támbém
passa pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, encarregada de analisar os impactos, nas
finanças públicas, das diversas proposições: Em 2000,
entre as proposições analisadas, está a Resolução
5.194/2000 (ex.PRE916/2000), que delega ao governador
atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre
a remuneração dos servidores públicos estaduais e a
reestruturação de carreiras e quadros de pessoal da
administração direta e indireta do Executivo.

Destaques de 1999
A Comissão promoveu, no segundo semestre, audiências
públicas no interior do Estado para discutir o Projeto de
Lei 51/99, que institui o Código de Defesa do Contribuinte.
O objetivo foi colher subsidios para discussão do projeto,
que deu origem, em 2000, à Lei nO 13.515, promulgada
pela Assembléia, após a derrubada do veto do governador
à proposição que tratava do assunto. As discussões
atenderamà diretrizda Mesa daAssembléia de interiorização
das atividades. Foram promovidos encontros em Belo
Horizonte, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Governador
Valadares, Divinópolis, Patos de Minas, Montes Claros
e Pouso Alegre.

Integrantes
Márcio Cunha (PMDB), presidente; Mauro Lobo (PSDB), vice-presi.
dente, Eduardo Hermeto (PFL), trani Barbosa (PSD), Olinto Godinho
(PTB), Rogério Correia (PT) e Rêmolo Aloise (PFL) (efetivos); Antônio
Andrade (PMDB), Antônio Carlos Andrada (PSDB), Arlen Santiago
(PTB), Marcelo Gonçalves (PDT), Maria José Haueisen (PT), Miguel
Mar/ini (PSDB) e Sebastião Navarro Vieira (PFL) (suplentes)



MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS

Destaques de 2000
Foram promovidas audiências públicas para debater os
seguintes temas: lixo hospitalar; depósito irregular de
lixo industrial nos municípios de Arcos, Córrego Fundo
e Formiga; o impasse gerado entre pequenos produtores
rurais e empreendedores de grandes projetos agrícolas
na região da bacia hidrográfica do Rio Riachão; e a mor-
tandade de peixes provocada pela Cemig na usina de
Jaguara, no município de Sacramento. A Comissão
promoveu audiências em Ipatinga (discutir a atividade
pesqueira amadora na Bacia Hidrográfica do Rio Doce)
e em Barbacena (debate sobre os problemas ambientais
e de saúde pública relacionados ao Rio das Mortes).
Promoveu também os Debates Públicos "Transposição
do Rio São Francisco" e "Reserva Legal e Área de
Preservação Permanente", em conjunto com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Entre as proposições analisadas, destacam-se: o
Projeto de Lei 899/2000, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Fomento Florestal, que aguarda votação
em Plenário; e o Projeto de Lei 1.052/2000, que declara
como área de proteção ambiental a região situada nos
municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté,
Ibirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa
Bárbara (que aguarda distribuição em Comissão).

Destaques de 1999
Matérias analisadas pela Comissão: Projeto de Lei 451/99,
que dispõe sobre o controle de organismos geneticamente
modificados (OGMs) no Estado, que aguarda votação
em Plenário; Projeto de Lei 498/99, que dispõe sobre as
políticas florestal, de proteção à biodíversidade e de uso
alternativo do solo (pronto para Ordem do Dia em
Plenário); Projeto de Lei 741/99, que cria a Área de
Proteção Ambiental FazendaCapitão Eduardo (pronto para
Ordem do Dia em Plenário); e o Projeto de Lei 645/99, que
dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação
das águas subterrâneas de dominio do Estado (que
originou a Lei nO 13.771/2000).

Integrantes
Cabo Morais (PL), presidente; Maria José Haueisen (PT), vicepresi.
dente; Adetino de Carvatho (PMOB), Cartas Pimenta (PSOB), Nivatdo
Andrade (PPB) (efetivos); Adelmo Carneiro Leão (PT), Amilcar
Martins (PSOB), Eduardo Brandão (PMOB), Glycon TerraPinto (PPB)
e Pastor George (PL) (suplentes)

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOADE
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POLíTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL

Destaques de 2000
Foram promovidas, entre outras, audiências públicas
em Pará de Minas (busca de subsidios para estabelecer
politica de apoio à avicultura), Monte Azul e Almenara
(discussão sobre as conseqüências do fechamento das
barreiras sanitárias na região para erradicação da febre
aftosa em Minas). A Comissão também promoveu, em
conjunto com a de Meio Ambiente, os Debates Públicos
"Transposição do Rio São Francisco" e "Reserva Legal
e Área de Preservação Permanente". Entre as proposições
apreciadas pela Comissão, destacam-se os Projetos
de Lei 1.025/2000, que dispõe sobre a política mineira
de incentivo ao cultivo, consumo, comercialização e
transformação dos derivados do pequizeiro (Pró.Pequi),
que está pronto para Ordem do Dia em Plenário;
1.050/2000, que cria o Programa de Incentivo à
Produção de Mel e Derivados (Pró.Mel), que aguarda
votação em Plenário; e 923/2000, que estabelece o
processo de produção da "Cachaça de Minas," que está
pronto para Ordem do Dia.

Destaques de 1999
Entre os Projetos de Lei analisados, destacam-se: 638/99,
que estabelece condições para alienação, privatização,
concessão ou transferência para a União do acervo e
patrimônio das empresas Ceasa e Casemg; 451/99, que
dispõe sobre o controle de organismos geneticamente
modificados (OGMs) no Estado, que aguarda votação em
Plenário; e 498/99, que dispõe sobre as políticas florestal,
de proteção à biodiversidade e de uso alternativo do
solo, que está pronto para Ordem do Dia em Plenário.

Integrantes
Dimas Rodrigues (PMDB), presidente; Paulo Piau (PFL), vice-presi.
dente; Ailton Vilela (PSDB), João Batista de Oliveira (PDT), Márcio
Kangussu (PPS) (efetivos); Carlos Pimenta (PSDB), Fábio Avelar
(PPS), Paulo Pettersen (PMDB), Sebastião Costa (PFL) e Álvaro
Antônio (PDT) (suplentes)



SAÚDE

Destaques de 2000
Entre as principais matérias apreciadas estão a que dispõe
sobre a estruturação, a organização e o funcionamento
de hospitais regionais em cidades-pólos no Estado
(Projeto de Lei 745/99), e a que dispõe sobre a Política
Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência, transformada
na Lei n° 13.799/2000 (na foto, reunião que discutiu o
tema). Além disso, os deputados da Comissão fizeram
visita ao Hospital Psiquiátrico e Judiciário "Jorge Vaz",
em Barbacena.

Destaques de 1999
Matérias discutidas pela Comissão: a que cria o Conselho
Estadual de Saneamento Básico (Projeto de Lei 46/99,
que está pronto para Ordem do Dia); a que contém o
Código Sanitário (Lei n° 13.317/99); e a que dispõe
sobre a política estadual de medicamentos. A Comissão
também promoveu reuniões para discutir, entre outros
assuntos, as questões relativas ao Programa de Saúde
da Familía em Minas Gerais e ao quadro de saúde no
Estado, contando com a presença do secretário de
Estado da Saúde e de representantes do Tribunal de
Contas, bem como secretários municipais de Saúde.

Integrantes
Miguel Martini (PSDB),presidente; Pastor George (PL), vice-presidente;
Cristiano Canêdo (PTB), Dimas Rodrigues (PMDB) e Edson Rezende
(PSB) (efetivos); Agostinho Patrús (PSDB), Arlen Santiago (PTB),
Chico Rafael (PSB), Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB) e Sargento
Rodrigues (PSB) (suplentes)

TRABALHO, PREVIDÊNCIA
E AÇÃO SOCIAL

Destaques de 2000
A Comissão discutiu as seguintes proposições: a que
institui o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda do Estado de Minas Gerais (Lei n°
13.687/2000); a que estabelece o conceito de pessoa
portadora de deficiência para fins de atendimento prioritário,
equiparação de oportunidades sociais e concessão de
benefícios no âmbito do Estado (Lei nO 13.465/2000); a
que cria o Conselho de Beneficiários do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares - CBIIIPSM (Lei n°
13.758/2000).

Destaques de 1999
A Comissão promoveu reuniões com convidados para
discutir os seguintes temas: pesquisa do Ipea sobre a
distribuição de renda no Brasil; programas para geração
de emprego e renda no Estado; utilização dos recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; riscos da
extinção do serviço social no processo de radefinição
da estrutura organizacional do INSS.

Integrantes
Ivo José (PT), presidente; Amilcar Martins (PSDB), vice-presidente;
Agostinho Silveira (PL), Luiz Menezes (PPS) e Ronaldo Canabrava
(PMDB) (efetivos), Antônio Andrade (PMDB), José Milton (PL), João
Leite (PSDB),Marco Régis (PPS) e Rogério Correia (PT) (suplentes)

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOADE
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TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS

Destaques de 2000
Temas discutidos em reuniões com diversos convidados,
representantes do governo, da iniciativa privada e da
sociedade civil: bloqueio para recebimento de chamadas
de telefones públicos; ação da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), frente à fiscalização das
rádios comunitárias no Estado; ações do Departamento
EstadualdeTelecomunicações (Detel);obras de iluminação
da BR-381 entre Contagem e Betim; municipalização do
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte; liberação de
verba federal para o metrô da capital; condições das
rodovidas federais em Minas e a situação do transporte
ferroviário no Estado. Entre as proposições analisadas,
destaca-se a que altera a lei que cria o Fundo Estadual
de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans (Projeto
de Lei 984/2000, que aguarda votação em Plenário).

Destaques de 1999
Reuniões para discutir os seguintes temas: extinção de
linhas metropolitanas de ônibus em Belo Horizonte e
problemas de transporte na Região Metropolitana;
conclusão das obras no Anel Rodoviário da Capital;
processo de concessão de rodovias no Estado; obras
do metrô da Capital e problemas com vale-transporte.
Proposições apreciadas: a que implanta sinalização
indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais rurais
(Lei n° 13.695/2000, fruto do Projeto de Lei 111/99); a
que cria o Funtrans (Lei n° 13.452/2000, ex-Projeto de
Lei 410/99); a que obriga as empresas de transporte
coletivo intermunicipal a afixar aviso de indenização a
passageiros vitimas de acidentes (Lei nO 13.578/2000,
ex- Projeto de Lei 415/99); e a que institui o transporte
rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no
Estado (Projeto de Lei 12/99, que está pronto para
Ordem do Dia em Plenário).

Integrantes
Álvaro Antônio (PDT), presidente; Arlen Santiago (PTB), vice-presi.
denle; Bilac Pinto (PFL), Dinis Pinheiro (PL) e Ivair Nogueira (PMDB)
(efetivos); Alberto Bejani (PFL), Alencar da Silveira Júnior (PDT),
Djalma Diniz (PSD), José Henrique (PMDB) e Olinlo Godinho (PTB)
(suplentes)



TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I

o Debate Púbtico sobre
a "Estrada Real" reuniu diversas
autoridades, como
o secretário de Estado
de Turismo, Manoel Costa
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Destaques de 2000
Proposições analisadas: a que dispõe sobre a politica de
desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável
no Estado (Projeto de Lei 799/2000, pronto para Ordem
do Dia em Plenário); e a que institui o Programa
Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso (Projeto
de Lei 902/2000, que aguarda parecer). A Comissão
também promoveu Debates Públicos e participou de
eventos de grande porte realizados pelas comissões
permanentes da Assembléia, como: "Estrada Real", em
agosto de 2000, e "Lazer, Trabalho e Oualidade de
Vida", em dezembro do mesmo ano.

Destaques de 1999
Foram analisadas as seguintes proposições: a que
reconhece a estância hidromineral de Bom Jardim -
Fazenda Esperança, no município de Mário Campos
(Lei nO 13.445/2000, originada do Projeto de Lei
209/99); a que cria o Fundo Estadual de Recuperação do
Patrimônío Histórico, Artístico e Arquitetônico - Funpat
(Lei nO 13.464/2000, originada do Projeto de Lei 401/99);
a que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real
(Lei n° 13.173/99); a que cria o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves - Pró.Confins (Lei nO
13.449/2000, origínada do Projeto de Lei 533/99). Outro
assunto abordado em 1999 foi a proposta do governador
de extinção da Turminas.

Integrantes
Fábio Ave/ar (PPS), presidente; E/be Brandão (PSDB), vice-presidente;
Alberto Bejani (PFL), João Pinto Ribeiro (PTB), Márcio Cunha (PMDB)
(eletivos), Ambrósio Pinto (PTB),Amilcar Martins (PSDB), Bi/ac Pinto
(PFL), Dimas Rodrigues (PMDB) e Marco Régis (PPS) (suplentes)

COMISSÃO DE REDAÇÃO
A Comissão de Redação da Assembléia tem um papel
importante no processo legislativo e atua na conclusão da
tramitação das diferentes proposições. É nessa Comissão
que se dá o formato final ao texto das proposições,
corrigindo imperfeições e aprimorando o entendimento
da matéría por meio da redação adequada.

Integrantes
Glycon Terra Pinto (PPB), presidente; Djalma Diniz (PSD), vice-presi.
dente; Eduardo Brandão (PMDB), Marco Régis (PPS), Maria Olívia
(PSDB) (eletivos); Ailton Vilela (PSDB), Antônio Júlío (PMDB), Dinis
Pinheiro (PL), Luiz Fernando Faria (PPB) e Wanderley Ávila (PPS)
(suptentes)

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOAOE



DEBATES PÚBLICOS,
AUDIÊNCIAS E VISITAS

Destaques de 2000

Implementada em 1999, esta iniciativa coordenada
pelas Comissões Permanentes, concretizou a
realização de 16 eventos no ano 2000, envolvendo
a livre participação do público, autoridades e
representantes da sociedade civil. Destacam-se os
seguintes temas:

• "Transporte Alternativo na Região
Metropolitana de Belo Horizonte" (foto)
Comissões de Assuntos Municipais
e Regionalização e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas

• "Distribuição do ICMS aos Municípios -
Mudanças na Lei Robin Hood"
Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária

• "A Segurança do Voto na Urna Eletrônica
Brasileira"
Comissão de Constituição e Justiça

• "Dependência Ouímica e Currículos
Escolares"
Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

• "Cooperativas de Trabalho - Solução para
uma Justa Distribuição de Renda"
Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social

• "Transplante de Órgãos"
Comissão de Saúde

Relalório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

As Comissões da Assembléia têm presença marcante
no interior do Estado, com a realização de audiências
públicas e visitas. Destacam-se nesse roteiro:

• visita da Comissão de Saúde ao Hospital
Psiquiátrico e Judiciário "Jorge Vaz", em
Barbacena;

• visitas da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais a Ipatinga pará discussão
da atividade pesqueira amadora na Bacia
Hidrográfica do Rio Doce

• visita da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial a Monte Azul e Almenara, para
discutir as conseqüências do fechamento das
barreiras sanitárias da região para erradicação
da febre aftosa em Minas Gerais.

Destaques de 1999

Foram realizadas 27 visitas ao interior e na Capital
no ano de 1999, com os deputados integrantes
das Comissões da Assembléia tentando intermediar
a resolução de conflitos e o esclarecimento de
questões de interesse da sociedade mineira. Entre
outras, aconteceram as visitas ao Projeto Jaíba, às
obras do Prosam, às obras de reforma do Grande
Hotel de Araxá. Foram também promovidos diversos
Debates Públicos, entre os quais "Manutenção do
Emprego na Indústria do Açúcar e do Álcool",
"Prosam - Programa de Saneamento Ambiental
das Bacias do Arrudas e do Onça" e "Investimento em
Ciência e Tecnologia faz o Desenvolvimento Social".
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.1



I •

-COMISSOES
PARLAMENTARES•DE INQUERITO

(CPls)

As CPls instaladas no 10 biênio desempenharam
um papel fundamental na apuração de diversas
denúncias e fatos de interesse da administração
pública e da sociedade .

Entre as CPls que trabalharam em 2000, destacou-se a
do Narcotráfico, criada para apurar denúncias sobre o
tráfico de drogas no Estado. Sua atuação foi responsável
pela prisão da delegada acusada de extorsão e
envolvimento no tráfico de drogas e de "laranjas" utilizados
como "testas-de-ferro"paraoperaçãode lavagemde dinheiro.

A CPI da Saúde também tem tido atuação destacada na
apuração de denúncias relacionadas com a compra de
medicamentos pela Fundação EzequielDias (Funed - foto).
Essa Comissão foi criada para apurar as denúncias
sobre corrupção na Secretaria de Estado da Saúde, as
quais compreendem desde emissão de notas falsas a
superfaturamento na Funed, além da terceirização
desnecessária de serviços na Fhemig.

Entre as Comissões Parlamentares de Inquérito
encerradas, está a do IPSM, que iniciou suas atividades
em 1999 e apurou o desvio de repasses de contribuições
previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência dos
Servidores Militares. A atuação dessa CPI gerou, entre
outros resultados, a Lei n° 13.758/2000, que dispõe sobre
o Conselho de Beneficiários do Instituto (CBI-IPSM).

Das comissões instaladas em 1999, destacam-se a da
Cemig, encarregada de apurar possíveis irregularidades
na alienação de 33% das ações da empresa; e a da
Carteira de Habilitação, que averiguou denúncias de
irregularidades na emissão de carteiras de habilitação
pelo Detran/MG, bem como o envolvimento de policiais
civis nesse processo.

De autoria da CPI da Carteira de Habilitação, tramita
na Assembléia a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 25/99, que cria o Sistema Estadual de Trânsito
e retira da Polícia Civil a competência para registrar e
licenciar veículos e habilitar motoristas.

Com relação à CPI da Cemig, uma das principais
conclusões do relatório final apresentado foi pela anulação
do Acordo de Acionistas, que dera aos sócios minoritários
o direito de compartilhar o controle daquela companhia
com o Estado, sócio majoritário. A suspensão do Acordo
foi determinada pela Justiça, atendendo à ação movida
pelo governo de Minas.

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEDAOE



CPI do Narco/rálico
ouviu depoenle que,
por molivo de segurança,
ocultou o roslo e
identificou.se como "Laércio",
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Das 10 CPls que atuaram em 2000, quatro ainda
estão em andamento:

• CPI das licitações - visa apurar possíveis
irregularidades nos processos Iicitatórios realiza.
dos com dispensa ou inexigibilidade de licitação
pelo governo do Estado de Minas Gerais, a partir
do mês de janeiro de 1995. Os parlamentares
ouviram 32 depoentes e realizaram visitas ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
ao Centro de Remanejamento da Segurança
Pública e ao Hospital João XXIII.

• CPI do Fundo Somma (Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios) - tem por finalidade
apurar denúncias de possíveis irregularidades
na execução de obras municipais financiadas
com recursos daquele Fundo. Já foram ouvidos
36 depoimentos e cinco visitas foram feitas
por essa CPI.

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

• CPI do Fundef (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério) - apura denúncias
de má utilização e desvios das verbas desse
Fundo em municípios mineiros,

• CPI da Saúde - destinada a apurar denúncias
sobre corrupção na Secretaria de Estado da
Saúde, já ouviu 25 depoimentos e realizou
duas visitas à Funed.

As seis Comissões que tiveram suas atividades
encerradas são:

• CPI do Narcotráfico - teve por objetivo apurar
o tráfico de drogas no Estado de Minas ~erais,
as causas da fuga do traficante "Fernando
Beira.Mar", além do aumento da dependência
de tóxicos entre os jovens, especialmente nas
escolas da rede pública, bem como o aumento
da criminalidade determinada pelo consumo de
tóxicos. Os deputados colheram 115 depoi-
mentos e realizaram 23 visitas na Capital e ao
interior do Estado.

• CPI da Rodoviária - investigou denúncias de
irregularidades envolvendo o contrato de
exploração do Terminal Rodoviário Israel
Pinheiro Filho (Rodoviária de Belo Horizonte).

• CPI das Construtoras- constituída para apurar
as denúncias de favorecimentos nos pagamentos
feitos no período de julho a dezembro de 1998.

• CPI do Sistema Financeiro - incumbida de
investigar o processo de ajuste e as transfor.
mações no Sistema Financeiro Público
Estadual, na década de 1990, com destaque
para a privatização do Bemge;

• CPI das Barragens - criada para apurar a
malversação de recursos na construção de
pequenos barramentos na região afetada pelas
secas em Minas Gerais, no Norte de Minas,
nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri;

• CPI do IPSM - teve por finalidade apurar o
desvio dos repasses de contribuições previ-
denciárias devidas ao Instituto de Previdência
dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais.
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D ex-ministro das Comunicações e ex-presidente do BNDES,
Luis Mendonça de Barros (na loto, o 3 o da esquerda para
a direita) loi um dos depoentes à CPI da Cemig.

o TRABALHO DAS CPls EM 1999

Além da CPI do Narcotráfico, designada em
Plenário em novembro de 1999, foram seis as
Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas
no período:
• CPI da Cemig - para apurar possíveis irregu.

laridades na alienação de 33% das ações da
Cemig (foto);

• CPI da Carteira de Habilitação - para
apurar possíveis írregularidades na emissão
de carteíras de habilitação pelo Detran-MG,
bem como o envolvimento de policiais civis
nas denúncias;

• CPI dos Fundos - para apurar possíveis
desvios de recursos pertencentes aos fundos do
Executivo e de recursos vinculados transferidos
pela União ao Estado;

• CPI do IPSM - para proceder à apuração de
desvio de repasses de contribuições previden.
ciárias devidas ao IPSM;

• CPI das Barragens - para apurar a malver.
sação de recursos na construção de
pequenos barramentos na região afetada
pela seca em Minas Gerais;

• CPI do Sistema Financeiro - destinada a
investigar o processo de ajuste e as transfor.
mações no Sistema Financeiro Público Estadual,
na década de 90, com destaque para a priva.
tização do Bemge,

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOAOE



Comissão Especial do Rio São Francisco,
audiência pública no auditório da ALEMG.

Em 1999 e 2000, foram constituídas 128 Comissões

Especiais para emitir parecer e proceder a

estudos sobre diversos assuntos de interesse

o'.

-COMISSOES
ESPECIAIS
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da sociedade.

Compostas de cinco membros, as Comissões Especiais
são temporárias e se constituem exclusivamente para
responder a conjunções específicas:

• emitir parecer sobre Proposta de Emenda à Consti.
tuição (PEC);

• emitir parecer sobre veto do governador do Estado
a proposição de lei;

• emitir parecer sobre escolha dos titulares dos cargos
previstos no inciso XXIII do artigo 62 (conselheiros
do Tribunal de Contas indicados pelo governador;
membros do Conselho de Governo indicados pelo
governador; do Conselho Estadual de Educação e
do Conselho de Defesa Social; de interventor em
município; dos presidentes das entidades da
administração pública indireta; dos presidentes e
dos diretores dos Sistema Financeiro Estadual e
de titular de cargo, quando a lei o determinar) e no
inciso II do parágrafo 10 do artigo 78 (os cinco
conselheiros do Tribunal de Contas nomeados
pela Assembléia) da Constituição do Estado;

• emitir parecer sobre pedido de instauração de
processo por crime de responsabilidade;

• proceder a estudo sobre matéria determinada ou
desincumbir'se de missão atribuída pelo Plenário.
Nesse caso, a comissão apresenta relatório ao
final dos trabalhos e tem o prazo de até 60 dias
para a conclusão das atividades, prorrogável uma
vez, por até a metade do prazo, mediante deliberação
do Plenário .

CIPE-RIO DOCE
A Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce (Cipe-Rio Doce) iniciou os trabalhos em
agosto de 1999. O objetivo da Comissão é o de buscar
a recuperação, a preservação e o desenvolvimento da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
A Comissão vem se reunindo com técnicos e autoridades
em meio ambiente e visitou áreas do Rio Doce em Minas
e no Espirito Santo.

A Cipe-Rio Doce é formada pelos deputados mineiros
Anderson Adauto (PMDB), presidente, José Henrique (PMDB), tvo José
(PT), Mauro Lobo (PSDB), Sebastião Costa (PFL) e Otinto Godinho
(PTB) e petos deputados capixabas José Cartos Gratz (PFL), vice-pres.
idenete, Eval Gatazi (PPS), Luiz Pereira (PFL), Gilson Amaro (PFL),
Pauto Loureiro (PFL) e Robson Neves (PPS).
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BALANÇO DE 2000

Em 2000 foram criadas 54 Comissões Especiais
para emitir parecer sobre diversos assuntos e 14
Comissões Especiais para proceder a estudos sobre:

• a legislação mineira referente a cobrança de
taxas;

• a situação da exploração de jogos eletrônicos
no Estado, na modalidade conhecida como
"Máquina Caça-Níqueis";

• o Programa Microgerais;
• os mecanismos utilizados pelas políticas
públícas que visem à inclusão da juventude
no desenvolvimento sócio-político-econômi-
co-cultural;

• a transposição de águas do Rio São Francisco
e a revitalização dos seus afluentes;

• a Universidade do Estado de Minas Gerais
(Uemg);

• as circunstâncias em que ocorreu a demissão
do diretor do Instituto de Pesos e Medidas de
Minas Gerais (Ipem);

• as denúncias sobre possíveis irregularidades
ocorridas na Loteria do Estado de Minas
Gerais e veiculadas por órgãos da imprensa;

Deputados da Cipe e técnicos em meio ambiente
se dirigem ao Rio Doce, em Governador Valadares (2512/2000).

• a liberação da verba decorrente da privatiza-
ção da Companhia Vale do Rio Doce destina-
da aos municípios sob influência daquela
empresa;

• as conseqüências e os resultados para Minas
Gerais e Juiz de Fora do contrato firmado
entre o Estado e a Mercedez.Bens para a
implantação desta empresa naquele município;

• os trabalhos da Comissão Externa da
Câmara dos Deputados destinada a esclare.
cer as circunstâncias em que ocorreu a
morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek;

• os programas a serem desenvolvidos pela
Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) e a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, com a finalidade de intensificar o
combate à prostituição infantil no Norte de Minas.

• desenvolvimento de ações junto ao BNDES,
para liberação da verba decorrente da privati-
zação da Companhia Vale do Rio Doce, desti.
nada aos municípios sob influência daquela
empresa;

• o sistema de aplicação e arrecadação de
multas que está sendo implantado nas.
rodovias federais em Minas Gerais.

BALANÇO DE 1999

Foram instaladas, em 1999,51 comissões especiais
para emitir parecer e oito comissões para discutir
os seguintes temas:

• proceder a estudos sobre os objetos de con-
tratos firmados pelo Estado com construtoras
que, entre julho e dezembro de 1998, receberam
pagamento dos cofres públicos;

• proceder a estudos sobre a situação atual de
todas as obras municipais decorrentes de
convênios firmados com o Estado e que se
encontram paralisadas em virtude de rescisão
desses mesmos convênios, suspensão de
pagamento ou inadimplência por parte do
atual governo;

• analisaras operações de financiamento realizadas
com recursos do Fundo Somma (Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios);

• proceder a estudos sobre o endividamento
do Estado;

• analisar a incidência de cólera no
Jequitinhonha;

• proceder a estudos sobre a conclusão das
obras do Grande Hotel de Araxá;

• analisar os efeitos da seca no Norte de Minas;
• analisar as condições oferecidas pelo Estado
à Mercedes-Benz visando à instalação de sua
fábrica em Juiz de Fora, bem como seus
reflexos na economia estadual e municipal.





A Mesa da Assembléia, no exercício das competências que lhe são atribuídas

pelo Regimento Interno, desenvolveu um intenso programa de trabalho,

alinhado a um modelo de eficiência administrativa, com o objetivo de assegurar

maior austeridade e transparência às ações do Poder Legislativo e melhorar

a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.



Reunião do Colégio de LIderes.
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Diante do contexto de escassez de recursos
vivido pelo Estado e com o advento da lei
de Responsabilidade Fiscal, que obriga os
administradores a controlar com maior rigor
os gastos públicos, a Mesa determinou a
adoção de medidas necessárias à execução
de ações imprescindiveis ao funcionamento
harmônico da Casa legislativa.
• Na área de custeio - análise e revisão de
contratos e serviços visando ao aprimoramento
da gestão dos convênios com hospitais, clínicas
e profissionaiscredenciados,ao redimensionamento
do auxílio para formação profissional e à
redução de despesas administrativas;

• na área de investimento - a análise do
orçamento, buscando opções com vistas ao
seu redimensionamento, resultou na melhor
utilização dos recursos orçamentários e em
substancial redução nas despesas com obras
e aquisição de material permanente;

• na área de pessoal - revisão da concessão
de avanços na carreira, de forma a adequar a
sistemáticaaos critérios estabelecidosna resolução
que regulamenta a matéria, o que possibilitou,
com certo sacrifício, uma significativa redução
nas despesas.

É importante ressaltar que a publicação da Lei de
Responsabilídade Fiscal, que veio impor sérias
limitações aos administradores públicos, representou
uma preocupação constante para a Mesa da
Assembléia no 10 biênio. Prova do interesse do
Legislativo mineiro em abrir o debate sobre o tema
foi a promoção do Ciclo de Debates sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em fevereiro de 2000,
época em que o projeto ainda tramitava no Congresso
Nacional. Várias palestras sobre a matéria foram
também realizadas e, por determinação da Mesa, a
Assessoria de Planejamento Estratégico preparou
o Manual Básico para os Administradores
Municipais, visando auxiliá.los na difícil tarefa de
cumprimento dessa Lei.

Outra iniciativa da Mesa foi determinar a constituição
de grupo de trabalho para estudar a adequação da
Assembléia aos limites da mesma Lei e a adoção
de inúmeras medidas administrativas para
enquadramento do orçamento da Assembléia na
proposta apresentada para 2001, tendo em vista
os parâmetros limitadores de despesa fixados na
mencionada norma.



NORMAS DE INICIATIVA DA MESA
DESTAQUES DE 1999 E 2000:

• Projeto de Lei Complementar n. o 52/99, que
extingue o Fundo de Previdência do Servidor
da Secretaria da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - Prelegis;

• Projeto de Resolução n° 5.195/2000, que
estabelece condições para a realização de
concurso público e dispõe sobre o Curso de
Formação Introdutória à Carreira dos
Servidores da Secretaria da Assembléia;

• Projeto de Lei n° 1.240/2000, que concede
reajuste de vencimentos aos servidores da
Assembléia.

DELIBERAÇÕES DA MESA
DESTAQUES DE 1999 E 2000:

• n. ° 1.690/99 - fixa as diretrizes para o desen.
volvimento das atividades das Comissões;

• n° 1.728/99 - dispõe sobre a realização do
Debate Público no âmbito das Comissões
Permanentes;

• n° 1.735/99 - constitui o Colégio de Presidentes
de Comissões;

• n° 1.739/99 - dispõe sobre o procedimento
para adoção de medidas necessárias para
garantir a segurança do deputado ameaçado;

• n° 1.741/99 - trata da assistência odontológica
do servidor ocupante de cargo em comissão
de recrutamento amplo;

• n.° 1.758/99 - dispõe sobre o desenvolvimento
na carreira do servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa;

• n° 1.864/2000 - consolida as normas que
regulamentam a assistência prestada pela
Assembléia;

• n° 1.879/2000 - dispõe sobre a criação da
medalha especial "Brasil 500 Anos";

• n° 1.892/2000 - regulamenta a aplicação, na
Assembléia, do disposto na Lei 12.903/98, que
define medidas para combate ao tabagismo;

• n° 1.911/2000 - dispõe sobre o estágio
probatório;

• n° 1.914/2000 - dispõe sobre o sistema de
estágio profissionalizante na Assembléia.

DECISÕESDA MESA. DESTAQUESDE 1999 E 2000:
• a que distribuiu, por setores de atividades, as

atribuições dos membros da Mesa e ~os
Corregedores, com base no artigo 79, inciso V,
do Regimento Interno, respeitadas as atribuições
específicas dos cargos institucionais e
administrativos;

• a que instituiu o grupo parlamentar para avaliação
dos programas e das atividades da TV
Assembléia, que resultou em seu aprimoramento
e no estabelecimento de novas diretrizes;

• a que aprova a proposta encaminhada pelo
Comitê de Comunicação Institucional de criação
do Debate Público no âmbito das Comissões
Permanentes;

• a que instituiu Comissão Especial para proceder
a estudos sobre as alterações da Constituição
Estadual, em face das reformas implantadas
em decorrência da revisão da Constituição
Federal;

• a que aprova a proposta encaminhada pelo
Comitê de Comunicação Institucional relativa
às comemorações dos 500 anos da chegada
dos portugueses ao Brasil;

• a que cria o grupo' de trabalho encarregado de
subsidiar a ALEMG na sua tarefa de acompa.
nhamento e fiscalização das políticas públicas;

• a que cria o grupo de trabalho encarregado de
consolidar e sistematizar a legislação estadual;

• a que aprova o programa de ações a serem
desenvolvidas pelo Legislativo no Combate à
Fome e à Miséria em Minas Gerais;

• a que designa parlamentares para a constituição
da Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio Doce;

• a que autoriza a contratação da Unimed/BH
para responsabilizar.se pela assistência médica
hospitalar e laboratorial dos servidores do
quadro de recrutamento amplo;

• a que constitui grupo de trabalho para estudar
a adequação da Assembléia aos limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal;

• a que autoriza a abertura de concurso público
para preenchimento de vagas nos cargos de
Procurador e de Técnico de Apoio às
Atividades da Assembléia.

INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEOAOE





Envolve também a atuação da Mesa
da Assembléia no exercício de sua
competência regimental, além das
diversas ações que tiveram como
objetivo estimular o exercício da
cidadania e fortalecer os mecanismos

de participação da sociedade civil.

A atividade institucional abrange o
trabalho de elaboração legislativa
e controle externo, desenvolvido no
âmbito do Plenário e das Comissões.
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MINAS UNIDA VENCE A CRISE
POLíTICAS MACROECONÔMICAS
ALTERNATIVAS PARA O BRASIL
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Presidente

Anderson Adauto
lê o Manifesto aos Brasileiros,

em Ouro Preto,
em 21 de abril de 1999.

CIDADANIA E-PARTICIPAÇAO

A difícil situação econômica e política do Estado e
a preocupação com o pacto federativo levaram a
Assembléia, no início de 1999, a tomar a iniciativa
do projeto "Minas Unida Vence a Crise", que
incluiu a teleconferência "Desafios da Federação
Brasileira", transmitida para todo o Pais.

Foram esses mesmos motivos que inspiraram
uma série de ações seqüenciais que enriqueceram
os debates e mobilizaram a comunidade num
momento especialmente sensivel para a configuração
político-institucional brasileira.

Inserem-se nesse contexto: o lançamento da
"Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados", reunindo deputados estaduais, deputados
federais e senadores de várias regiões brasileiras;
a publicação do livro "Minas Unida Vence a Crise",
reproduzindo os debates da teleconferêrlcia; a
"Carta de Princípios" da Frente Parlamentar; e o
lançamento do "Manifesto aos Brasileiros", em
Ouro Preto.

A Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados recebeu apoio logístico da Assembléia,
onde passou a funcionar sua Secretaria, Após
reunião realizada em 9 de abril, em Brasília, a
Frenteesteve presente na solenidade de encerramento
da Semana da Inconfidência, em Ouro Preto, e em
Recife, no dia 26 de maio.

Na seqüência das atividades voltadas para o debate
sobre a realidade brasileira, o contexto da globalização
e o avanço das práticas neoliberais, a Assembléia
realizou, no segundo semestre de 1999, o Fórum
Técnico "Políticas Macroeconômicas Alternativas
para o Brasil" (foto), dividido nos seguintes módulos:

• "Um Caminho para o Brasil" (6 de julho);
• "Desenvolvimento, Federação e Mercado

Globalizado" (7 e 8 de julho);
• "Modelo Político e Econômico e a Crise

Nacional" (13,14 e 15 de julho);
• "Democracia e Exclusão Social" (10 de agosto);
• "O Fim do Humanismo e o Retorno à Barbárie"

(29 de setembro);
• "A Economia Brasileira, o Plano Plurianual e o

Cenário Externo" (30 de setembro);
• "A Rodada do Milênio e o Império Mundial"

(10 de outubro);
• "O Estado e a Crise do Neoliberalismo" (5 de

outubro);
• "A Dívida e a Violência Institucional" (9 de

junho/2000).
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DESEMPREGO E DIREITO AO TRABALHO
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JUNTE.SI: ANOs..

Na mesma linha de análise dos problemas con.
junturais, foi promovido, de 27 a 30 de setembro
de 1999, o Seminário Legislativo "Desemprego e
Direito ao Trabalho", que apresentou como inovação,
nessa categoria de evento, a etapa de interiorização.
O Seminário foi precedido de 10 reuniões
preparatórias, em cidades. pólos do Estado (na
foto, a reunião em Teófilo Otoni). O objetivo foi
ampliar a discussão prévia dos temas propostos e
a participação de entidades do setor público e da
sociedade civil. Desse trabalho resultaram 850
inscrições para o Seminário, 212 delas feitas por
entidades da sociedade civil e dos poderes públicos.

RECURSOS HíDRICOS:
FURNAS E SÃO FRANCISCO

Ato Público em Defesa de FUI

~nntrrl n Privatizacão dos RecursosHídr
Posicionando-se em relação à política de desesta-
tização adotada pelo Governo Federal, a Assembléia
realizou, no dia 10 de dezembro de 1999, o Ato
Público em Defesa de Furnas e contra a Privatização
dos Recursos Hídricos Nacionais. O evento foi
acompanhado pelo lançamento da "Frente
Parlamentar Jorge Hannas Contra a Privatização
de Furnas".

Ainda na área dos recursos hídricos, a Casa realizou,
nos dias 19 e 20 de junho de 2000, o Ciclo de Debates
"Transposição das Águas do Rio São Francisco",
com o objetivode discutiros aspectostécnicos,jurídicos,
socioeconômicos e ambientais do projeto que
tramita na Câmara dos Deputados sobre a
questão. Participaram do evento representantes
das Assembléias Legislativas de Alagoas, Sergipe,
Pernambuco e Bahia - Estados que, juntamente com
Minas Gerais,compõem a Baciado RioSão Francisco.

DíVIDA EXTERNA
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A atenção para as grandes questões nacionais
continuou presente nas ações da Assembléia no
decorrer de 2000. No dia 3 de agosto, foi ao ar a
teleconferência "Dívida Externa: o que Fazer?"
(foto), transmitida ao vivo pela Embratel e pela TV
Assembléia. O evento cumpria dois objetivos:
enfatizar a discussão do endividamento brasileiro,
uma das maiores causas do desequilíbrio econômico
e da manutenção das desigualdades sociais no
País e mobilizar a sociedade para um plebiscito
que foi realizado no período de 2 a 7 de setembro.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
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REPENSANDO O BRASIL 500 ANOS DEPOIS

o Ciclo de Debates "Repensando o Brasil 500 Anos
Depois" (foto), realizado em 16 e 17 de março de
2000, buscou provocar novas reflexões sobre a
realidade brasileira, escolhendo uma vertente crítica
de análise sobre o tema, num contraponto ao tom
comemorativo ufanista que se tentou imprimir a
este marco histórico. O texto das conferências foi.
publicado em edição especial da "Revista do
Legislativo" .

Além do Ciclo de Debates, a Assembléia promoveu
diversos outros eventos e manifestações artísticas
e culturais alusivas à data, como a realização do
"Encontro dos Povos Indígenas de Minas Gerais",
no qual foi repertoriada a história e a realidade
atual das populações indígenas espalhadas pelo
Estado. E outorgou a "Medalha 500 Anos" (foto) a
instituições e personalidades que se destacaram
por suas posições crítico-reflexivas em relação à
sociedade brasileira.

MEMÓRIA POLíTICA DE MINAS

Na área da reflexão histórica, dois outros eventos
se destacaram em do ano 2000: o lançamento dos
volumes 3 e 4 da coleção Memória Política de
Minas, em 18 de outubro, compondo depoimentos
dos ex-deputados Armando Ziller e Oscar Dias
Corrêa; e o Ciclo de Debates "70 Anos da
Revolução de 30" (foto), realizado no dia 7 de
dezembro. Para o volume 5 da coleção Memória
Política de Minas, foram iniciadas, no mês de
novembro, as gravações do depoimento do ex.
governador Rondon Pacheco.



FRENTES PARLAMENTARES
DO COOPERATIVISMO

No campo das questões econômicas nacionais
vinculadasà atuaçãolegislativa,aAssembléiapromoveu,
nos dias 3 e 4 de abril de 2000, o II Encontro
Nacionaldas FrentesParlamentaresdo Cooperativismo
- Frencoops (foto). Durante o encontro, enfatizou-se
a necessidade de atualização da legislação
brasileira sobre o cooperativismo - uma alternati-
va socioeconômica a que se deveria dar mais
atenção no País - e foram assinados termos de
compromisso para lançamento de Frencoops
estaduais e municipais.

SERViÇO PÚBLICO

A .situação dos servidores públicos, associada a
uma análise global da administração pública, nos
níveis federal, estadual e municipal, tem sido tema
recorrente de debates.

o Fórum Técnico "Reforma da Previdência - O que
Muda para os Servidores", realizado nos dias 20 e
21 de maio de 1999, colocou na ordem do dia o
debate sobre os reflexos da reforma previdenciária
para os Estados. No dia 29 de agosto de 2000, o
assunto voltou a ser debatido no Fórum Técnico
"O Servidor Público Estadual e a Reforma
Administrativa", que incluiu a discussão das
Propostas de Emenda à Constituição nOs 39 e 40.
Outro Fórum, nos dias 9 e 10 de novembro de
2000, teve como tema "Seguridade Social do
Servidor Público Estadual" (foto).

Os reflexos das reformas em curso no Estado e no
Pais motivaram dois outros Ciclos de Debates:
"Reforma do Judiciário", no dia 17 de junho de
1999; e "O Município e as Reformas Adminis-
trativa, Previdenciária e Política", nos dias 14 e 15 de
outubro de 1999. Questões específicas do Poder
Judiciário voltaram à pauta no Ciclo de Debates "O
Processo Legislativo e Leis de Interesse do
Judiciário", no dia 22 de setembro de 2000.

ORÇAMENTO PÚBLICO
E RESPONSABILIDADE FISCAL

Discussões sobre a aplicação dos recursos públicos,
diante da necessidade de adequação dos gastos
às limitações orçamentárias e do atendimento das
demandas sociais prioritárias, constituíram a
essência de dois eventos realizados pela Assembléia
no período: o I Congresso Brasileiro de Controle
Social do Orçamento Público, de 15 a 17 de julho
de 1999, em parceria com a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte; e o Ciclo de Debates "Lei de
Responsabilidade Fiscal", no dia 28 de fevereiro
de 2000 (foto).

Os debates sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal, principalmente sobre sua repercussão nas
administrações estaduais e municipais, marcaram
os encontros promovidos pelo Legislativo, no
decorrer de 2000, em diversas cidades do interior
do Estado, como parte do Projeto IntegraMinas.
Esses encontros, destinados ainda à discussão
dos problemas da segurança pública e à inaugu-
ração, nas cidades em que se realizaram, do sinal
de transmissão da TV Assembléia, fizeram parte
do programa de interiorização que vem sendo
implementado pela Casa.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Também foi levado ao interior do Estado o projeto
"Construindo o Orçamento Participativo", realizado
em conjunto com o Poder Executivo, por meio da
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.
O objetivo foi valorizar o Orçamento dentro das
ações governamentais e possibilitar a atuação dos
vários segmentos sociais e regionais do Estado na
sua elaboração e na fiscalização de seu cumprimento.
Em 1999, o projeto do Orçamento Participativo
promoveu reuniões em 18 cidades-pólos de Minas
(foto - abertura da reunião do Orçamento Participativo,
em São João Del Rei, em 13/9).

Relalório de atIVidades da Assembléia Legislaliva do Estado de Minas Gerais

SEGURANÇA PÚBLICA

O tema da segurança pública, discutido em todos
os encontros do Projeto IntegraMinas, já havia
motivado, no dia 6 de dezembro de 1999, o Ciclo
de Debates "A Segurança Pública que Temos e a
Segurança Pública que Oueremos" (foto). Em 14
de fevereiro de 2000, o mesmo tema foi tratado no
Ciclo de Debates "Ética, Oualidade e Formação
Policial: a Experiência de Nova Yor~". Nos dias 27
e 28 de março o tema debatido foi "Sistema de
Execução das Penas", com ampla discussão das
deficiências do sistema penitenciário brasileiro e
das chamadas penas alternativas.

Diante das proporções alarmantes dos índices de
violência e de criminal idade, no País e no Estado,
a Assembléia continuou promovendo, em 2000,
uma série de atividades voltadas para a discussão
e a mobilização da sociedade em torno do assunto,
ancoradas na campanha "Movimento pela Segurança
e Vida". •

Destacam-se, entre essas atividades, a elaboração
de uma proposta inicial de política de segurança
pública, para ser discutida pelos poderes públicos
e entidades da sociedade e a realização de uma
pesquisa de opinião pública que ouviu cidadãos e
policiais de todo o Estado. O resultado confirmou
o sentimento de que segurança pública é assunto de
máxima prioridade. No dia 6 de julho foi comemorado
o Dia Estadualde Segurança Pública, com a realização
de atividades centradas na teleconferência "Segurança
Pública: O Papel do Estado e da Sociedade Civil".

Como desdobramento dessas ações, a Assembléia
publicou um Iivreto com as palestras dos expositores
da teleconferência; a análise estatística das 876
propostas que foram encaminhadas à Casa pelos
poderes públicos e entidades da sociedade civil de
todo o Estado, visando à formulação de uma política
estadual de segurança pública; e dois modelos de
projetos de lei, referentes à criação do Fundo
Municipal e do Conselho Municipal de Segurança
Pública, sugeridos às Prefeituras e Câmaras
Municipais.
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

Na área da educação, a Assembléia promoveu, de 18
a 21 de outubro de 1999, o Seminário Legislativo
"Construindo a Política de Educação Pública em
Minas Gerais", que foi precedido de 1O reuniões
preparatórias em cidades-pólos do Estado. O evento
contou com 900 inscrições, sendo 212 de entidades
da sociedade civil e dos poderes públicos. Nos
dias 7, 8 e 9 de junho de 2000, o Fórum Técnico
"Educação de Jovens e Adultos" (foto) também
conseguiu reunir um número expressivo de repre-
sentantes da comunidade educacional.

Ainda no mesmo segmento, em interface com as
áreas de Assistência Social, Direitos Humanos e
Trabalho, a Assembléia realizou, no período de 27
a 30 de novembro de 2000, o Seminário Legislativo
"10 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
- Avanços, Desafios e Perspectivas". Outro evento
semelhante, em termos de avaliação e perspectivas,
foi o Ciclo de Debates "Educação para o Consumo
- 1O Anos do Código de Defesa do Consumidor",
realizado no dia 28 de setembro de 2000.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Com referência a questões específicas de Minas
Gerais, envolvendo os aspectos econômicos, sociais
e suas realidades regionais, a Assembléia promoveu,
no dia 24 de junho de 1999, o Ciclo de Debates
"Turismo: Realidade e Perspectivas", abordando
principalmente a estrutura operacional vinculada
às atividades turísticas e às potencialidades do
Estado.

Em 29 e 30 de maio de 2000, o Ciclo de lJebates
"Minas Gerais e os Transgênicos" (foto) discutiu
a questão polêmica da produção e consumo de
alimentos transformados geneticamente. E, no dia
11 de dezembro, realizou-se o Ciclo de Debates
"O Projeto Alvorada e os Municípios Mineiros",
com o objetivo de mobilizar as forças políticas e
comunitárias para que sejam garantidos no projeto
do Governo Federal mecanismos de ajuda financeira
às regiões mais carentes do Estado.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO



o biênio 1999 - 2001 foi marcado por uma intensa programação de eventos institucionais, teleconferências, seminários

e debates públicos que cumpriram a determinação da Mesa no sentido de interiorizar as discussões e convocar a

participação de cidadãos e organizações não-governamentais em torno dos grandes temas de interesse da sociedade.

Destaca-se, em 1999, o Orçamento Participativo. A segurança pública foi o tema que dominou os debates em 2000.

O Espaço Político-Cultural "Gustavo Capanema", integrado pelo Teatro da Assembléia, a galeria de arte e o largo das

Bandeiras,também foi palco de divelSoseventos,recebendo,só no ano de 2000, um público de aproximadamente8mil pessoas.

EVENTOS
INSTITUCIONAIS

EM 2000

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

CICLO DE DEBATES
ÉTICA, QUALIDADE E FORMAÇÃO POLICIAL:
EXPERIÊNCIA DE NOVA YORK

Os princípios e as condições humanas e materiais
necessários para uma atuação policial que atenda às
demandas da sociedade.

CICLO DE DEBATES
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Os pontos polêmicos da lei e seus reflexos sobre as
administrações municipais, estaduais e federal.

CICLO DE DEBATES
REPENSANDO O BRASIL 500 ANOS DEPOIS

• Os diferentes olhares sobre 1500;
• a formação do Brasil-Nação;
• em busca da cidadania: 500 anos de movimentos sociais;
• Brasil 2000: realidades e perspectivas.

CICLO DE DEBATES
SISTEMA DE EXECUÇÃO DAS PENAS

• Sistema de execução das penas;
• diagnóstico do sistema carcerário;
• o contraditório e a ampla defesa na execução penal;
• impacto das penas alternativas no sistema penal
brasileiro;

• medidas de segurança em questão;
• as experiências de participação da comunidade na
execução das penas;

• a humanização do processo de execução penal.

11ENCONTRO NACIONAL DAS FRENTES
PARLAMENTARES DO COOPERATIVISMO

• O cooperativismo no mundo;
• cooperativismo e desenvolvimento social;
• legislação cooperativista: projeto de lei sobre coopera-
tivismo;

• experiências cooperativistas: relato das Frencoops
estaduais (DF, MT, MG, PE, RN, RS eSC);

• papel das Frencoops e mensagem da Uvemig.

ENCONTRODOS POVOS INDíGENAS DE MINAS GERAIS
Relatos sobre a situação dos índios que vivem em Minas
Gerais, pelos representantes dos povos Xakriabá,
Maxacali, Krenak, Pataxó, Aranã, Kaxixó, Pankararu e
Xucuru-Kariri.

CICLO DE DEBATES
MINAS GERAIS E OS TRANSGÊNICOS

• Transgênicos: uma questão estratégica?;
• bioética e manipulação genética;
• o impacto social e econômico das novas tecnologias;
• os aspectos socioeconômicos e os impactos ambientais
dos transgênicos;

• a saúde e os direitos do consumidor;
• produção, rotulagem e distribuição;
• os aspectos jurídicos, a pesquisa e a CTNBio;
• a questão da moratória .
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FÓRUM TÉCNICO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

• Políticas de educação de jovens e adultos: diagnóstico
e perspectivas;

• formação do docente para a educação de jovens e
adultos;

• o currículo na educação de jovens e adultos: escolhas,
ênfase, omíssões;

• a organização do tempo escolar na educação de
jovens e adultos.

CICLO DE DEBATES
TRANSPOSiÇÃO DÀS ÁGUAS
DO RIO SÃO FRANCISCO

• Aspectos técnicos e jurídicos da transposição;
• impactos socíais e ambientais;
• expectativas e demandas dos Estados envolvidos.

PROJETO: MOVIMENTO PELA SEGURANÇA E VIDA
TELECONFERÊNCIA
SEGURANÇA PÚBLICA - O PAPEL DO ESTADO E
DA SOCIEDADE CIVIL

• A ação policíal no Estado democrático.
Subtema: O papel do Ministério Público e do

Judiciário na Segurança Pública; unificação,
integração e desmilitarização das polícias;
a formação do policial cidadão; o orçamento
público e os recursos destinados à segurança.

• Formas de envolvimento da comunidade.
Subtema: O sistema penitenciárioe as penas alternativas;

a ação policial e social nos cárceres, nas esco-
las e nas favelas; a partícipação da comu.
nidade nos programas de segurança; o papel
dos munícípios na política de segurança.

TELECONFERÊNCIA
DíVIDA EXTERNA: O QUE FAZER?

• Plebiscito nacional;
• implicações éticas;
• dívida externa e dívida interna;
• dívidas sociais.

FÓRUM TÉCNICO
O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E A REFORMA
ADMINISTRATIVA (DISCUSSÃO DAS PECs 39 E 40)

• Reforma administrativa estadual;
• planos de carreira;
• o regime jurídico do servidor após a Emenda nO 19 à

Constituíção Federal;
• as PECs 39 e 40 e os detentores de função pública.

CICLO DE DEBATES
O PROCESSO LEGISLATIVO E LEIS
DE INTERESSE DO JUDICIÁRIO

• Aspectos relevantes do processo legislativo;
• a atuação dos deputados no processo legislativo;
• orçamento do Judiciário.

CICLO DE DEBATES
EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - 10 ANOS "O
CÓDIGO DO CONSUMIDOR

• O Códígo de Defesa do Consumidor e os avanços
nas relações de consumo;

• A importância da formação do "consumidor cidadão" .

COLEÇÃO MEMÓRIA POLíTICA DE MINAS
LANÇAMENTO DE LIVROS

Depoimentos dos ex-deputados Armando Ziller e Oscar
Dias Corrêa

FÓRUM TÉCNICO
SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL

• A Emenda n° 20 e suas implicações para a seguridade
social do servidor público;

• seguridade social: a experiência de outros Estados;
• proposta previdencíária para Minas Gerais;
• saúde e assistência social do servidor público estadual.

SEMINÁRIO LEGISLATIVO
10 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

• Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica
de Assistência Social, conselhos, fundo estadual e
fundos municipais;

• a criança e o adolescente: violência e segurança;
• A família: sobrevivência e trabalho infanto-juvenil;
• políticas sociais básicas para a cidadania: saúde,

educação, cultura, lazer e esporte;
• a participação da sociedade e do Ministério Público

no controle das ações voltadas para a criança e o
adolescente.

CICLO DE DEBATES
70 ANOS DA REVOLUÇÃO DE 30

Um olhar histórico, sociológico e cultural sobre a
Revolução de 30.

CICLO DE DEBATES
O PROJETO ALVORADA E OS MUNiCíPIOS MINEIROS

Exposições e discussões sobre o projeto e a situação
dos municípios mais carentes do Estado.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO



EVENTOS
INSTITUCIONAIS

EM 1999

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

TELECONFERÊNCIA
DESAFIOS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

A União e os Estados no quadro da globalização:
• o pacto federativo: limites da centralização e da
autonomia dos Estados;

• lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Autonomia dos Estados.

ENCERRAMENTO DA SEMANA DA INCONFIDÊNCIA:
lANÇAMENTO DO "MANIFESTO AOS BRASilEIROS"

Movimento Minas Unida Vence a Crise.

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
AUTONOMIA DOS ESTADOS

Reuniões realizadas em Brasilia e Recife para discutir
seus objetivos e seu programa de atuação.

FÓRUM TÉCNICO REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
O QUE MUDA PARA OS SERVIDORES

• A reforma da previdência dos servidores públicos;
• reflexos da reforma da previdência nos Estados;
• previdência social do servidor do Estadode Minas Gerais.

CICLO DE DEBATES - REFORMA DO JUDICIÁRIO
• A proposta de emenda à Constituição Federal;
• extensão da Justiça do Trabalho;
• controle extensivo do Poder Judiciário;
• maior eficácia do Poder Judiciário;
• o papel do STF;
• o fortalecimento da Justiça de 1a Instância.

CICLO DE DEBATES
TURISMO: REALIDADE E PERSPECTIVAS

• Turismo na administração pública;
• sistemas de gestão compartilhados e políticas;
• avaliação Seminário legislativo "Turismo: o caminho
das Minas";

• a municipalização do turismo: uma experiência
de sucesso;

• para uma nova política de turismo
em Minas Gerais;

• Minas urgente: pontos de estrangulamento
do turismo no Estado:

• formação e qualificação de mão.de-obra;
• estrutura institucional/turismo de eventos.

10 CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE
SOCIAL DO ORÇAMENTO PÚBLICO

• O controle social das finanças públicas;
• democracia, participação popular e reforma orçamentária;
• o projeto de responsabilidade fiscal e o PlC135/98;
• informação, transparência e cidadania;
• o controle da execução orçamentária pelo cidadão;
• iniciativas de democratização do orçamento público
pela via legislativa;

• Estado e cidadania: parceria no controle à sone .
gação fiscal;

• fundos e conselhos sociais como mecanismos de
controle do orçamento público;

• pacto federativo (distribuição fiscal entre os três
niveis de governo);

• orçamento participativo: estágio atual e perspectivas;



• a implantação do orçamento participativo nos Estados;
• conselhos e conselheiros de orçamento participativo;
• o controle a partir da sociedade civil;
• experiências de orçamento participativo;
• eficácia das experiências de OP - democratização e

reforma urbana;
• o papel do Legislativo no orçamento participativo;
• orçamento participativo - possibilidades e limites.

INTERIORIZAÇÃO DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO
"DESEMPREGO E DIREITO AO TRABALHO"

Discussão das propostas apresentadas pelas Comissões
Técnicas Interinstitucionais (CTls), visando à elaboração
da proposta de documento final.

INTERIORIZAÇÃO DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO
"CONSTRUINDO A POLíTICA DE EDUCAÇÃO
PÚBLICA EM MINAS GERAIS"

Discussão das propostas apresentadas pelas Comissões
Técnicas Interinstitucionais (CTls), visando a elaboração
da proposta de documento final.

CONSTRUINDO O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Educação, saúde, meio ambiente, infra-estrutura,
desenvolvimento socioeconômico e sustentável.

SEMINÁRIO LEGISLATIVO
"DESEMPREGO E DIREITO AO TRABALHO"

• Trabalho e desemprego no Brasil e no mundo;
• políticas governamentais de geração de emprego e

renda .
• experiências não governamentais na geração de

emprego e renda;
GRUPOS DE TRABALHO - TEMAS:

- experiências na área rural;
- experiências formais na área urbana - geração de
emprego/renda;

- experiências não formais na área urbana - geração
de trabalho/renda;

- recursos e fundos públicos e sua utilização: aplicação,
distribuição e resultados.

SEMINÁRIO LEGISLATIVO
"CONSTRUINDO A POLíTICA DE EDUCAÇÃO
PÚBLICA EM MINAS GERAIS"

• Plano Nacional de Educação;
• avaliação da educação pública em Minas Gerais -
financiamento;

• avaliação da educação pública em Minas Gerais -
reformas;

• valorização do trabalhador em educação;
• desafios e perspectivas da educação pública em

Minas Gerais - gestão democrática;
• desafios e perspectivas da educação públíca em

Minas Gerais - organização.

CICLO DE DEBATES
O MUNiCíPIO E AS REFORMAS ADMINISTRATIVA,
PREVIDENCIÁRIA E POLíTICA

• a questão previdenciária e suas implicações nos
municípios; .

• a reforma administrativa do Estado e a autonomia
dos municípios;

• municipalismo e reforma política: tendências e
perspectivas.

CICLO DE DEBATES
"A SEGURANÇA PÚBLICA QUE TEMOS E A
SEGURANÇA PÚBLICA QUE QUEREMOS"

Avaliação da política de segurança pública no Estado.

ATO PÚBLICO
Em Defesa de Furnas e Contra a Privatização dos
Recursos Hídricos.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO



Do transplante de órgãos à segurança do voto na uma eletrônica, os debates públicos realizados em 1999 e 2000

agregaram à ação legislativa a força da participação popular, promovendo a discussão democrática e produtiva

sobre questões que dizem respeito ao cotidiano do cidadão e à integridade da vida social. Foram 15 debates no

ano 2000 e 14 em 1999, envolvendo amplos segmentos da sociedade civil na capital e no interior do Estado.

DEBATES
PÚBLICOS

REALIZADOS
EM 2000

Relatório de atividades da AssembJeia Legislativa do Estado de Minas Gerais

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGENTES
DE VIAGEM E PROFISSIONALIZAÇÃO
DO TURISMO EM MINAS GERAIS

Comissão de Defesa do Consumidor

TRANSPORTE ALTERNATIVO NA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
Comissão de Direitos Humanos

CONCESSÃO RODOVIÁRIA E O IMPACTO DO PEDÁGIO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE.
E A RESERVA LEGAL

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais;
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

DISTRIBUiÇÃO DO ICMS AOS MUNiCíPIOS -
MUDANÇAS NA LEI ROBIN HOOD

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

A SEGURANÇA DO VOTO
NA URNA ELETRÔNICA BRASILEIRA

Comissão de Constituição e Justiça

ESTRADA REAL
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

HABILITAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DESTINADOS
À PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
ARTESANAIS

Comissão de Saúde

DEPENDÊNCIA QUíMICA E CURRíCULOS ESCOLARES
• LEI 13.411, DE 1999, E DECRETO 41.166, DE 2000

Deputado Chico Rafael

OBRAS PÚBLICAS: PERSPECTIVAS
DE DESENVOLVIMENTO COM GERAÇÃO
DE EMPREGO E RENDA EM MINAS GERAIS

Deputado Ivo José

COOPERATIVAS DE TRABALHO - SOLUÇÃO
PARA UMA JUSTA DISTRIBUiÇÃO DE RENDA

Deputado Paulo Piau

INCENTIVO À APICULTURA
Deputado Ivo José

LAZER, TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA
Deputada Elbe Brandão

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
Deputado Doutor Viana
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PUBLICOS
REALIZADOS

EM 1999

MANUTENÇÃO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA
DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL

Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social

PROSAM - PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DAS BACIAS DO ARRUDAS E DO ONÇA

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
Comissão de Meio

INVESTIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FAZ O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

"CONTRA O TRABALHO INFANTIL
- LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA"

Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social

TRÂNSITO E CIDADANIA
Comissão de Direitos Humanos

SISTEMA EDUCACIONAL DA UEMG
Comissão de Administração Pública

RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO
DE SERViÇOS DA COPASA

Comissão de Administração Pública

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

POlÍTICA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS
Comissão de Saúde

PASSE LIVRE - DIREITO DE PESSOAS MAIORES
DE 65 ANOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social

CUMPRIMENTO DA LEI 12.985/98 - TRANSFERÊNCIA
DE PRESOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE JUSTiÇA E
DIREITOS HUMANOS

Comissão de Direitos Humanos

O SETOR PESQUEIRO NO LIMIAR DO
PRÓXIMO MILÊNIO

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

DESENVOLVIMENTO TURíSTICO
COM SUSTENTABILlDADE ECOLÓGICA

Comissão de Turismo

SEGURANÇA DE TAXISTAS:
SINAL VERMELHO PARA A VIOLÊNCIA

Comissão de Direitos Humanos

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO



A Assembléia Legislativa de Minas Gerais deu início, em janeiro de 2001, em 19 cidades-pólos do Estado,

a uma série de encontros com prefeitos e vereadores eleitos no ano anterior, com o intuito de discutir os problemas

dos municípios e subsidiar suas ações, tendo em vista o cumprimento do mandato, as dificuldades con.

junturais e as relações entre os poderes Executivo e Legislativo.

-ADMINISTflAÇAO
PUBLICA

COMPETENTE
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Os prefeitos e vereadores dos 853 munlclploS
mineiros, eleitos em 2000, têm pela frente a missão
de atender às demandas de suas comunidades,
muitas das quais explicitadas nas campanhas eleitorais.
É hora de cumprir promessas, abrir novas perspectivas
e construir o desenvolvimento, ao longo de seus
mandatos. Essa tarefa não será fácil.

Eles enfrentarão uma série de problemas. O primeiro
deles - e que atinge, indistintamente, os grandes,
médios e pequenos municípios - é o problema financeiro.
O endividamento excessivo e a falta de alternativas
para geração de recursos têm levado parte significativa das
administrações municipais - mineiras e brasileiras - a
uma situação que beira a insolvência.

E com uma novidade, que para muitos é um agravante:
não se pode mais, como foi comum nas administrações
públicas até o mandato encerrado em 2000, fazer gastos
e dívidas sem o lastro correspondente, adiando os
acertos de contas e transferindo pendências para os
administradores futuros. É o que determina, com muita
clareza, a Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída pelo
Governo Federal justamente para frear os desequilibrios
e garantir uma aplicação mais rigorosa dos recursos
públicos.

Essa e várias outras questões referentes às administrações
públicas municipais compõem a pauta dos encontros
promovidos pela Assembléia. São também temas de
debates e de exposições 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 planejamento, fiscalização
e acompanhamento da execução orçamentária, entre
outros assuntos. Os encontros são destinados não
apenas aos prefeitos e vereadores, mas também aos
secretários municipais e assessores.

Pretende-se, em resumo, orientar os prefeitos e
vereadores sobre suas áreas de competência, suas
responsabilidades, os trâmites legais para viabilizarem
seus projetos, as dificuldades políticas e financeiras
que afetam os Estados e os municípios, e os caminhos
para obtenção de recursos que possibilitem a execução
de programas em diversas áreas de atendimento à
população.

)
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Como complemento, a Assembléia distribui aos
vereadores duas fitas de vídeo contendo 12 aulas
sobre organização do Estado, administração pública e
funcionamento do Poder Legislativo. Distribui também
o "Manual de Informações Úteis para o Funcionamento
das Câmaras Municipais", que, fundamentado na legis.
lação, aborda todos os aspectos que dizem respeito à
sua atuação, como competências, limites, processo
legislativo e relações com a sociedade e com o
Executivo.

Os encontros - que fazem parte da política da
Assembléia de interiorizar suas ações - são divididos
em duas fases: a primeira, de 18 de janeiro a 14 de
fevereiro e a segunda, a partir de março. Eles são
realizados em um único dia, de manhã e à tarde,
e contam com a participação de deputados, de espe.
cialistas nos assuntos abordados e de consultores da
Assembléia Legislativa.

..
>

Montes Claros sediou a primeira reunião do Seminário
Administração Pública Competente.

TEMAS DE PALESTRAS

Lei de Responsabilidade Fiscal:
- a interação dos poderes no processo orçamen.
tário e financeiro;

- o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- o envolvimento do Poder Legislativo diante dos
preceitosestabelecidos pelaLeide Responsabilidade
Fiscal e portarias federais.

Dinâmica do processo legislativo:
- funções do Poder Legislativo;
- ordens juridicas internas;
- órgãos do Poder;
- funcionamento do Poder;
- procedimentos regimentais: principais problemas.

Economia Brasileira:
• evolução recente e perspectivas de curto e
médio prazo;

• fatores determinantes para a atração de investi.
mentos.

Captação de recursos para o desenvolvimento
municipal
Linhas de crédito disponiveis

Workshop: Gestão Municipal
Conduzido pelo Instituto Brasileiro de Economia (lbre)
da Fundação Getúlio Vargas

MUNiCíPIOS QUE SEDlAM OS ENCONTROS

13 fase
Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, Pouso
Alegre, Teófilo Otoni, Governador Valadares,
Uberlândia, Varginha, Uberaba, Juiz de Fora.

23 Fase
Araçuai, Belo Horizonte, Ipatinga, Pará de Minas,
Passos, Pirapora, São João dei.Rei (ou Barbacena),
Sete Lagoas (ou Curvelo), Viçosa (ou Ponte Nova).

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO



Servidores da Área de Documentação e Inlormação
participam do curso sobre Gestão de Pessoal-
Integração de Equipes de Trabalho



No decorrer do biênio 1999-2001, a Secretaria da Assembléia ofereceu suporte

técnico, logístico e instrumental as atividades parlamentares, em harmonia com

as diretrizes da Mesa e no estrito cumprimento de suas finalidades institucionais.

Empenhados em se alinhar ao novo modelo de gestão implantado no Legislativo.
mineiro desde o final de 1999, com a adoção de uma administração voltada para

resultados, os diversos setores da Secretaria da Assembléia empreenderam um

esforço permanente para alcançar as metas propostas pela Mesa Diretora.



Secrétárias dos gabinetes
parlamentares participam
de treinamento na Escola

do Legislativo

BOAS-VINDAS AOS NOVOS DEPUTADOS

Para recepcionar os Deputados da 14 a legislatura,
proporcionando-lhes uma melhor acolhida, a
Secretaria da Assembléia implementou várias
ações, incluindo a elaboração do Manual de
Informações Básicas; a preparação de programas
de TV focalizando as eleições e os novos parla-
mentares; e a montagem da Central de Recepção,
que, dentre outras atividades, efetuou o cadastra-
mento dos Deputados, realizou exames médicos e
forneceu diversos laudos.

PROGRAMA DE APOIO AO PARLAMÉNTAR

A Secretaria desenvolveu, ainda, o Programa de
Apoio ao Parlamentar, com a realizaçãode workshops
sobre "Comunicação, Imprensa e Poder Público -
Relacionamento com os Meios de Comunicação"
e "Panorama da Política Brasileira", além do Programa
de Capacitação dos Servidores de Gabinetes.

Este programa ofereceu, durante o biênio, cursos
de Regimento Interno e Dinâmica do Processo
Legislativo; Noções de Técnica Legislativa; Redação
Oficial; Língua Portuguesa; palestras sobre Visão

Institucional da Assembléia Legislativa e sobre a
Proposta Orçamentária do Estado para 2001, entre
outros cursos, inclusive na área de informática.

PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão da atual Mesa diretora foi também mar.
cada pelo retorno das atividades voltadas para o
desenvolvimento do potencial humano dos servidores
da Casa, visando aprimorar os processos e a
comunicação interna e, conseqüentemente, a
qualidade dos serviços prestados à sociedade em
geral. Em parceria com o Sebrae e com o Senac ,
a Escola do Legislativo, dentro do Programa de
Aperfeiçoamento Funcional, ofereceu aos servidores
o módulo Gestão de Pessoal- Integração de Equipes
de Trabalho.

Vale registrar que o volume de atividades voltadas
para a área de gabinetes, no biênio que se encerra,
propiciou a participação de 2.071 servidores nos
cursos e palestras oferecidos pela Escola do
Legislativo, o que representa um crescimento da
ordem de 500% com relação ao biênio anterior.

Dentro do mesmo programa, somente o módulo
Gestão de Pessoal - Integração de Equipes de
Trabalho contou com a participação de 908 servidores
da área administrativa, no ano 2000. O número de
participantes da mesma área em todo o programa
atingiu a marca de 1360 servidores.

A Mesa determinou, também, a realizaçãode concurso
público, para preenchimento de vagas do quadro
de carreira da Assembléia, em diversas áreas.

Retatório de atividades da Assembll!ia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Comprovando a preocupação permanente com a
capacitação e o aperfeiçoamento do seu quadro
de servidores, a Secretaria da Assembléia ofereceu,
por intermédio da Escola do Legislativo, cursos de
"Avaliação de Políticas Públicas", "Licitações e
Contratos Administrativos", "Lingua Portuguesa"
e "Regimento Interno", entre outros. E contemplou
demandas de formação específicas para servidores
de diversos setores da Casa, tais como as Áreas
de Taquigrafia, Comunicação Social, Comissões,
Consultoria e Plenário.

Exemplos dessa iniciativa, que visa aliar o conheci-
mento teórico à prática, são os cursos:
• Dinâmica do Processo de Contratação na
ALEMG;

• Orçamento Público e sua Utilização;
• Regimento Interno e Dinâmica do Processo
Legislativo;

• Especialização em Assessoria Técnico-
Legislativa Avançada;

• Especialização em Poder Legislativo;
• Especialização e Aperfeiçoamento em
Formação Política e Econômica da Sociedade
Brasileira - este em parceria com a UFMG, a
PUC Minas e o Unicentro Newton Paiva.

É digno de menção, igualmente, o Curso Preparatório
de Admissão na Assembléia Legislativa - CPAL,
que teve suas atividades encerradas em fevereiro
de 2000, com a aprovação dos 11 candidatos
participantes.

Desenvolveram-se, ainda, ações objetivando inten.
sificar a comunicação do Legislativo Estadual com
lideranças municipais e regionais, buscando-se

também mecanismos para um contato mais direto,
sistematizado e efetivo com a comunidade em geral.

MODERNIZAÇÃO TECNOlÓGICA

Com relação ao Programa de Modernização
Administrativa, a Secretaria da Assembléia, tendo
como meta a elevação da produtividade e a
racionalização de seus serviços, investiu na assimi-
lação de inovações tecnológicas, tais como a
expansão da rede de teleprocessamento e a moder-
nização do sistema de reprografia, bem como no
desenvolvimento e na atualização de recursos de
informática. Visando à otimização dos serviços
prestados pela Secretaria, disponibilizaram-se
vários formulários no correio eletrônico e na
Intranet e procedeu-se à manutenção de diversos
sistemas corporativos, como medida preventiva ao
chamado "bug do milênio". Além disso, buscando
a racionalização de despesas administrativas,
implantou-se uma auditoria de procedimentos nos
hospitais conveniados .

Outro importante avanço administrativo foi a disponi-
bilização de dados pessoais do servidor na'lntranet,
o que lhe possibilitou um acesso rápido a diversas
informações do seu interesse.

Dentre as modernizações implementadas na
Secretaria da Assembléia, merece destaque espe-
cial ainda a implantação do Sistema de Protocolo
Administrativo Geral, que tem por objetivo o con-
trole do trâmite de documentos administrativos
nos diversos setores da Casa.

Com o objetivo de propiciar mais segurança às
pessoasnasdependênciasdaAssembléia, foi instalado

um sistema antiincêndio no Edifício Tiradentes e
no Palácio da Inconfidência.

COMISSÕES TÉCNICAS

Várias comissões técnicas foram constituídas,
tendo como objetivo, por exemplo, a elaboração
de projeto de implantação da área de Recursos
Humanos na Secretaria da Assembléia; a revisão
dos critérios para desenvolvimento na carreira dos
servidores efetivos e do grupo de execução, o
estudo dos impactos da Lei de Responsabilidade
Fiscal na administração pública, em especial na
Assembléia; a preparação de concurso público
para preenchimento de vagas nos cargos de
Procurador e de Técnico de Apoio às Atividades
da Assembléia.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO





Dentro dos objetivos de promover

a aproximação do Parlamento com

a sociedade, a Assembléia Legislativa

de Minas Gerais valorizou especialmente

ações e eventos voltados para a educação

e o aprimoramento de seus quadros funcionais

e para a informação sistemática do cidadão

sobre as atividades parlamentares. Nesse

contexto, destacam-se a programação da

Escola do Legislativo, a TVAssembléia, a

página da Assembléia na Internet, o Procon

Assembléia e uma extensa série de eventos

institucionais, debates públicos, fóruns

e seminários legislativos que tiveram uma

intensa participação das comunidades

da Capital e do interior do Estado.



A ESCOLA DO
LEGISLATIVO
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A Escola do Legislativo (foto) integra a estrutura administrativa da Assembléia, posicionando-se como um

espaço acadêmico-institucional voltado para a formação profissional, a reflexão, a criação, sistematização e

difusão de conhecimento técnico especializado na área legislativa.

A estrutura e as ações da Escola estão organizadas para atender aos deputados e aos servidores da Assembléia

Legislativa, levando-se em conta a diversidade de quadros, funções e interesses dos alunos e da instituição.

Técnicos de outras instituições, especialmente de órgãos legislativos e agentes públicos municipais, professores

da rede pública de 10 e 20 graus, lideranças comunitárias e regionais, constituem também o público-alvo dos

projetos desenvolvidos pela Escola.
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A Escola do Legislativo atua em quatro grandes
frentes:
• na formação técnico-profissional, em diferentes
níveis, dos servidores da área administrativa e
parlamentar da instituição;

• no suporte técnico à atividade parlamentar,
por meio de cursos e outras programações
especialmente dirigidas aos deputados;

• no fomento e realização de estudos e pesquisas
técnico-acadêmicas voltados para o Poder
Legislativo e no desenvolvimento de atividades
que aproximem o parlamento da sociedade,
em especial projetos de educação para a
cidadania, de formação de lideranças comunitárias
e políticas e de cooperação técnica com
instituições acadêmicas;

• na organização de cursos e atividades dirigidos
a técnicos e políticos de outras instituições e
na elaboração de publicações técnicas voltadas
para temas relacionados com a atividade politico-
parlamentar.

PROGRAMAS
DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

A Escola mantém um programa de cursos e atividades
para os servidores da Assembléia, profissionais de
outros órgãos e entidades públicas e sociedade
em geral; fomenta a pesquisa e o trabalho científico
na área legislativa; organiza publicações técnicas,
predominantemente de caráter sociopolítico, e
desenvolve programas destinados à formação de
agentes multiplicadores de ações voltadas para a
educação para a cidadania, bem como à formação
de lideranças comunitárias e políticas. Conjuga,
assim, realizações nas linhas de ensino, pesquisa
e extensão.

PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA
DO LEGISLATIVO. 1999/2000

FORMAÇÃO ESCOLAR:
• 62 servidores.

CURSOS E ATIVIDADES:
• 2071 servidores da área de gabinetes.
• 2113 servidores da área administrativa.
• 1576 participantes de legislativos
municipais e conveniados.

EVENTOS NO INTERIOR:
• 1122 participantes.

TOTAL DE PARTICIPANTES NO BIÊNIO: 6.944.
CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO BIÊNIO ANTERIOR: 95,390/0 .

EDUCAÇÃO. INFORMAÇÃO E SERViÇOS
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ATlVIDADES DE ENSINO

APOIO AO PARLAMENTAR

Desenvolve atividades de atualização e informação
para os Deputados e apresenta recursos e oportu-
nidades de ação que facilitem sua atuação parlamentar.

Projetos e atividades deste programa:
Workshop "Comunicação, Imprensa e Poder Público
- Relacionamento com os Meios de Comunicação";
Proposta Orçamentária do Estado; Panorama da
Política Brasileira.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DE GABINETE

Oferece conhecimentos que contribuem para
melhor atuação legislativa do Deputado e divulga
os recursos colocados à disposição dos gabinetes
parlamentares. Além disso, visa a criar um elo
entre o suporte à atividade legislativa disponivel na
Assembléia e a assessoria direta do Deputado.

Projetos e atividades deste programa:
Noções de Direito Constitucional e Administrativo;
Regimento Interno da ALEMG; Técnica Legislativa;
Redação Oficial, Lingua Portuguesa; Avaliação de
Políticas Públicas; Orçamento Público e sua uti~zação,
Curso de Integração de Equipes de Trabalho;
Atender com Dualidade; Gerenciar com Dualidade;
Secretariar com Dualidade; Atualização para
Motoristas; Atualização para Trabalhadores mirins;
Gestão de Pessoal; Gestão Estratégica; Gestão de
Ambiente e Gestão de Processo.

CURSO DE FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA
À CARREIRA DO SERVIDOR
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CPAL

Prepara tecnicamente o servidor para o exercício
qualificado das atribuições de seu cargo; compatibiliza
a formação escolar e acadêmica do servidor com
as especificidades das funções técnico. legislativas;
instrui o servidor quanto à sua atuação e desen.
volvimento na carreira e quanto à organização da
Assembléia Legislativa; promove a reflexão sobre
questões históricas e contemporâneas relacionadas
com o Poder Legislativo; estimula o interesse pela
carreira de servidor público.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE

Voltado para os servidores da Secretaria da
Assembléia, oferece estudos de aperfeiçoamento
baseado num conjunto de conhecimentos básicos
para o exercício de qualquer função dentro da
Assembléia Legislativa. Compreende três campos
de cursos e atividades: Estudos Básicos, Estudos
Temáticos e Estudos Complementares.

Projetos e atividades deste programa:
Noções de Direito Constitucional e Administrativo;
Regimento Interno da ALEMG; Técnica Legislativa;
Redação Oficial, Lingua Portuguesa; Criatividade e
Escrita; Comunicação Escrita; Avaliação de Políticas
Públicas; Licitação e Contratos; Orçamento Público
e sua utilização, entre outros.
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APERFEiÇOAMENTO FUNCIONAL

Programa voltado para a qualificação técnico-
administrativa do servidor, promovendo seu apri-
moramento nas atividades diretamente relacionadas
com o suporte administrativo à Secretaria da Casa.

Projetos e atividades deste programa:
Curso de Integração de Equipes de Trabalho;
Atender com Dualidade; Gerenciar com Dualidade;
Secretariar com Dualidade; Atualização para
Motoristas; Atualização para Trabalhadores mirins;
Cerimonial; Prevenção e Combate a Incêndio;
Gestão de Pessoal; Gestão Estratégica; Gestão de
Ambiente e Gestão de Processo.

FORMAÇÃO ESCOLAR

Voltado para proporcionar ao servidor da Casa a
conclusão do 10 grau de escolaridade. Possibilita
a instalação de teleposto do Telecurso 2000, por meio
de convênio celebrado entre a ALEMG e a Fundação
Roberto Marinho em parceria com a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
e o Serviço Social da Indústria (Sesi).

Projetos e atividades deste programa:
Teleposto de 10 grau.

A capacitação e a atualização
dos servidores e o aperfeiçoamento
luncional são objetivos constantes
dos projetos da Escola do Legislativo.

EOUCAÇÃO. INFORMAÇÃO E SERViÇOS



Servidores de prelituras e câmaras municipais participam
do curso de Arquivamento e Inlormatização da
Documentação Olicial Municipal, dentro do Programa
de Intercâmbio e Cooperação Técnica.

Relalório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

A TlVIDADES DE EXTENSÃO

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Projetos e trabalhos voltados para a comunidade
(escolas, associações e entidades comunitárias e
de classe) e órgãos públicos, com o objetivo de
informar a sociedade em geral sobre a organização
e o funcionamento das instituições públicas, em
especial do Poder Legislativo, os direitos do cidadão
e os mecanismos de participação e envolvimento
político,

Projetos e atividades deste programa:
visitas orientadas de alunos de 1° grau - Cidadão
Mirim; 20 grau - Caminhos para a Democracia; 30
grau - Jornada Universitária, e de grupos de terceira
idade; Curso de Educação para a Cidadania à
Distância, via Internet, e Curso de Formação de
Lideranças Comunitárias,

REFLEXÃO E DEBATE

Conjunto sistematizado de trabalhos, concebidos
sob a forma de eventos e de publicações, visando
promover, por meio da aproximação entre o
conhecimento acadêmico e a prática legislativa, a
reflexãoe o debateteórico em torno de temas políticos,
sociais, econômicos e culturais contemporâneos.

Projetos e atividades deste programa:
ciclo de palestras, debates e conferências sobre
temas atuais da realidade política brasileira, envol-
vendo professores e intelectuais de reconhecida
competência,

INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA

Atividades de cooperação e intercâmbio com
instituições de ensino e de pesquisa e com órgãos
públicos e entidades privadas, com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento institucional do
Poder Legislativo. Visa também proporcionar o
intercâmbio entre agentes políticos e segmentos
técnicos municipais, contribuindo para a formação
e reciclagem de agentes públicos que atuam na
esfera do poder municipal, tais como: prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais,
secretários executivos de associações microrregionais
e assessores.

Projetos e atividades deste programa:
Curso de Atualização de Agente Público Municipal
e Nova Gestão Pública Regionalizada; Arquivamento
e Informatização da Documentação Legislativa
Municipal; Técnica Legislativa; Dinâmica do
Processo Legislativo; Redação Oficial; Assessoria
em Assuntos Parlamentares para Representantes
de Entidades de Classe.
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ESPECIALIZAÇÃO

Primeira turma
do Curso de Especialização
em Poder Legislativo,
que formou.se
em novembro de 2000.

NÚCLEO DE ESTUDOS DO PARLAMENTO

Cursos de especialização "lato sensu", de caráter
acadêmico-profissional, objetivando:
• formar consultores, assessores e servidores de
alta qualificação técnica para o trabalho na
área temático-processual de Poderes Legislativos,
bem como profissionais que, de alguma forma,
interagem com o Poder Legislativo;

• promover a concentração e a sistematização
escrita de conhecimentos técnicos avançados
na área legislativa;

• formar professores especializados para a Escola
do Legislativo;

• oferecer estudos acadêmicos e aplicados à
administração de organizações do Legislativo,
com enfoque no fortalecimento de habilidades
da instituição para avaliar e identificar suas
necessidades, formular planos e programas,
desenvolver recursos que auxiliem os acordos
com outros poderes do governo e as consultas
à sociedade;

• abordar algumas das questões fundamentais
suscitadas pelo processo de desenvolvimento
político e econômico da sociedade brasileira. Entre
elas, o processo de constituição e consolidação
do Estado Nacional brasileiro e as formas que
as relações entre Estado e sociedade assumiram
sob diferentes regimes políticos e conjunturas
econômicas; o papel desempenhado pelas
Forças Armadas; a configuração dos partidos
políticos; organizações sindicais e movimentos
sociais; algumas das principais interpretações
relativas à natureza do desenvolvimento político
e econômico nacional.

Projetos e atividades deste programa:
Curso de Especialização em Assessoria Técnico-
legislativa Avançada; Curso de Especialização em
Poder Legislativo; Curso de Especialização em
Formação Política e Econômica Brasileira.

Atividade de fomento à pesquisa e de informação
sobre temas legislativos e parlamentares, com vistas
a subsidiar a elaboração de proposições e o exercício
das tarefas de controle e fiscalização.

Projetos e atividades deste programa:
Prêmio Escola do Legislativo; concurso de mono-
grafias inéditas, destinado a profissionais e estudantes,
que objetiva incentivar a produção de trabalhos
científicos.

NÚCLEO DE TRADUÇÃO

Integrado por servidores do quadro de pessoal da
Assembléia, com o objetivo de realizar trabalhos de
tradução e interpretação para publicações, inter-
câmbios e eventos organizados pela Assembléia.

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E SERViÇOS
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ASSEMBLÉIA

o Procon Assembléia contabilizou, somente em 2000, 56.396 atendimentos, seja pessoalmente, por telefone

ou pela Internet. Promoveu 7.008 notificações contra fornecedores e realizou 2.967 audiências de conciliação,

sendo que 70% geraram acordos favoráveis para o consumidor. A área financeira foi a campeã, com 38,38%

das reclamações formalizadas, seguida da área de produtos, com 32,29%, serviços públicos com 14,08%, e os

serviços particulares com 11,41 %.

Sua atuação vem configurando um verdadeiro serviço de utilidade pública e de promoção da cidadania, ao

divulgar os princípios e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, intermediar e buscar soluções para.
problemas entre fornecedores e consumidores.

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

o Procon Assembléia foi inaugurado em 1997, como
forma de ampliar os serviços oferecidos pelo Centro
de Atendimento ao Cidadão (CAC) e de intensificar as
relações do Legislativo com a sociedade. Subordinado
à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia,
oferece apoio e orientação ao consumidor, com

esclarecimento de seus direitos e de dúvidas sobre as
relações de consumo, em dois pontos de atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, na
Agência Procon (Rua Dias Adorno, 346 - Bairro Santo
Agostinho) e das 7h30 às 17h30, no Posto Psiu (Praça
Sete, Centro).
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PESQUISAS DE PREÇO AÇÕES NA JUSTiÇA

PERIODICIDADE DE REALIZAÇÃO DAS
PESQUISAS DE PREÇOS

o Procon Assembléia pesquisa, periodicamente,
os preços de produtos e serviços praticados em
Belo Horizonte, como referência para o consumidor.
Também reproduz a pesquisa mensal atualizada
de produtos básicos de supermercados e oferece,
periodicamente, pesquisas de preços de produtos
e serviços mais procurados, conforme a época do
ano - material escolar, em janeiro e fevereiro; ovos
de chocolate, na Páscoa; flores, no dia de Finados;
produtos natalinos etc .. Ocasionalmente, o Procon
intensifica a pesquisa sobre determinado produto,
como é o caso dos combustíveis, quando foram
feitas denúncias de formação de cartel.

Em 2000, o órgão realizou 76 pesquisas de preços
em 21 setores da economia e detectou, quando da
realização de uma dessas pesquisas, a formação
de cartel dos postos de combustíveis.

SETORES PESaUISADOS
Supermercados
Combustíveis
Auto-escolas
Tarifas bancárias
Cheque especial
Panificadoras
Pizzarias
Churrascarias
Restaurantes
Eletrodomésticos
Sacolão
Tarifas telefônicas
Material de construção
Cabeleireiros
Material escolar
Ovos de páscoa
Floriculturas
Produtos natalinos
Brinquedos

PERIODICIDADE

Mensal

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

O Procon Assembléia orienta os consumidores
sobre ações na Justiça. Oferece cópias de petições
iniciais ou decisões liminares referentes a ações
civis públicas ou coletivas de interessedo consumidor.
Os textos estão disponíveis para download na Internet,
para que os dados fornecidos subsidiem ações
similares de interesse da coletividade.

Estão disponíveis, na Internet, informações sobre
as seguintes ações:
• administradoras de cartões de crédito;
• contratos em dólar;
• crédito educativo;
• seguradoras de veículos;
• sistema DDD;
• mutuários da CEF no SPC;
• Telemar - tarifas abusivas.

No decorrer de 2000 foram ajuizadas sete ações
civis públicas em parceria com o Movimento das
Donas de Casa de Minas Gerais e com o Procon-BH,
objetivando a proteção coletiva do direito do
consumidor. No dia 22/12/2000, ao julgar recurso
impetrado em uma dessas ações, o Poder Judiciário
acolheu o pedido daquelas entidades no sentido
de se determinar a exclusão dos nomes dos
mutuários inadimplentes nos cadastros do SPC e
Serasa. Consta da decisão, ainda, a proibição de
novas inclusões.

OS NÚMEROS DO PROCON
ASSEMBLÉIA NO ANO 2.000

Atividades Praco" Proco"
Desenvolvidas Dias Adorno Psiu Pça.7 Total

Notificações
Formalizadas 6.338 670 7.008
Fornecedores
Cadastrados 1.823 918 2.741
Atendimentos
Pessoais 26.400 14.508 40.908
Orientação
por Telefone 10.560 3.344 13.904
Orientação
pela Internet 1.584 O 1.584
Audiências
Realizadas 2.799 168 2.967
Pesquisas
de Preço 76 O 76
Tabelas Compar.
de Preços 21 O 21
Ações Ajuizadas 6 O 6

Fica evidente, pelos números apresentados, a
importância do Procon no contexto do mercado
de consumo em que o cidadão é lesado em
seus mínimos direitos, apesar de registrar-se o
esforço crescente de fornecedores que procuram
pautar sua conduta pela honestidade em suas
relações com os consumidores, ajustando-se a lei.

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E SERViÇOS



PROCON ASSEMBLÉIA
NÚMERO DE RECLAMAÇÕESPORSETOR

FINANQAS
Cartões de Crédito, Serviços Bancários, Aplicações Financeiras, Seguros, Planos de Saúde, Previdência

SERViÇOS PÚBLICOS
Água, Luz, Telefone, Correios

LOJAS
Lojas de Departamentos, Magazines, Bouliques, Óticas, Drogarias,Perfumarias, etc

IMÓVEIS
Construtoras e Administradoras de Imóveis

CONSÓRCIOS
Consórcios, Concessionárias, Leasing

SAUDE
Planos de Saúde, Hospitais, Clinicas, Cooperativas

Serviços Técnicos, Lojas, Assistência Técnica, Telefones fixos e celulares

Dedetizadoras, Academias, Eletrónicas, Eventos, Serralherias, Mudanças

EDUCAÇÃO
Colégios, Faculdades, Fundações, Pré,Vestibulares, Escotas, Institutos

Marcenarias, Lojas, Mobiliadoras, Decoradoras, Colchões, Cozinhas Planejadas

EDITORAS
Editoras, Jornais, Revistas, Listas, Representações

INFORMÁTICA E TV A CABO
Provedores, Portais, Lojas, Assistência Têcnica, Impressoras

SEGUROS
Seguradoras, Campanhias, Fundações, Seguros, Pecúlios

VEíCULOS
Concessionárias, Mecânicas, Agências, Oticinas, Retificas

ENTIDADES DIVERSAS
Sindicatos, Associações, Escritórios, Grêmios, Fundações, Cooperativas

ROUPAS E CALÇADOS
Sapatarias, Boutiques, Confecções, Lojas, Shoppings, Organizações

PESSOAS FíSICAS
Profissionais Liberais

VIAGENS
Agências, Companhias Aéreas, Hotéis, Viações

LAVANDERIAS
Vestuârio masculino, temi nino, cama, mesa e banho

VIDROS E BOX
Lojas, Distribuidoras, Oficinas, Vidraçarias

CLUBES
Esportivos, Música, Convivência, Campestres

NOTIFICAÇÕES INVÁLIDAS

Rela/ório de atividades da Assembléia Legislativa do Eslado de Mmas Gerais
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822

511

386

353

292

256

186
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159

149
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97

86

84

74

30

28

23

219

AÇÕES AJUIZADAS DURANTE O ANO 2000

Área Financeira
• Ação para coibir as cobranças abusivas nas
dívidas de cartão de crédito.

Área de Saúde
• Ação contra a Unimed e a Golden Cross, visando
suspender os aumentos por sinistralidade e
mudança de faixa etária impostos por estas
duas empresas no ramo de saúde.

Área de Telefonia
• Ação contra a Embratel para bloquear o serviço
de telessexo internacional.

• Ação contra a Embratel para ajustar a cobrança
das taxas telefônicas.

• Ação contra a Embratel e Telemar contestando
o aumento das tarifas.

Produtos
• Ação encerrando as atividades do Alpha Club.

CDL (SPC)
• Ação para vedar a inclusão de mutuários ina.
dimplentes com o SFH e exclusão dos nomes
já cadastrados nesses bancos de dados.

CONCLUSÕES

A experiência .acumulada no Procon Assembléia avaliza algumas conclusões
interessantes:
• o Código do Consumidor é uma lei que de fato "pegou", entretanto, continua
a ser desrespeitada por fornecedores desleais na suas relações com o
cidadão;

• há necessidade de se implementar, de forma permanente, a educação para o
consumo;

• o Poder Judiciário exerceu um papel fundamental nos conflitos entre con.
sumidores e fornecedores, seja nas ações individuais, seja naquelas ações
civis públicas já mencionadas;

• o papel da imprensa foi preponderante para o pleno exercício das entidades
públicas e privadas de defesa do consumidor.



CENTRO DE ATENDIMENTO
AO CIDADÃO - CAC

SERViÇOS DO CAC - 2000
(MÉDIA MENSAL)

Informações institucionais
Atendimentos por telefone 2.000

Informação e orientação
Atendimentos no balcão 5.300
Atendimentos por telefone 10.000

Fale com as Comissões
Registros de denúncias 12

Posto de identificação
1a via de carteira de identidade 390
2a via de carteira de identidade 400
Retificações 80
Atestado de bons antecedentes 330

Área de Documentação e Informação
Pedidos de pesquisa 4.306

o Centro de Atendimento ao Cidadão funciona na entrada
do Palácio da Inconfidência, prestando atendimento ao
público. Entre as informações de que dispõe estão a
agenda das Comissões e do Plenário, as matérias em
tramitação na Assembléia, dados sobre parlamentares
e texto integral das normas juridicas estaduais. O CAC
permite ainda consulta ao Sistema de InformaçÕes do
Congresso Nacional (SiconIProdasen) e a outros bancos
de dados que contenham informações de interesse dos
mineiros. A partir de 2000, a maioria dessas informações
foi disponibilizada por meio da página da Assembléia na
Internet (www.almg.gov.br).

SERViÇOS DO CAC . 1999
(MÉDIA MENSAL)

Informação e Orientação
Atendimentos no balcão
Atendimentos por telefone

Fale com as Comissões
Registros de denúncias

Posto de Identificação
1a via de Carteira de Identidade
2a via de Carteira de Identidade
Retificações
Atestado de bons antecedentes

3.000
8.000

9

370
420
60
320

Área de Documentação e Informação
Pedidos de pesquisa 6.080

EDUCAÇÃO. INFORMAÇÃO E SERViÇOS

http://www.almg.gov.br.


TV ASSEMBLÉIA
o CANAL DA INTEGRAÇÃO

Relatório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

A Assembléia de Minas foi a primeira casa legislativa do Pais a colocar em operação o seu próprio canal de

televisão no circuito das TVspor assinatura.

A cultura da comunicação eletrônica, veiculada em rede orientada, começou a tomar forma no período da

elaboração da Constituição Estadual de 1989, quando as reuniões do Plenário já eram transmitidas para os

gabinetes dos deputados, por meio do Circuito Interno de TV.A partir de 1992, a Assembléia passou a manter

uma produtora de rádio e TVpara dar suporte aos informativos veiculados diariamente nas principais emissoras

do Estado. Essa experiência pioneira abriu caminho para a formação de um quadro de jornalistas e técnicos

especialmente para a consolidação de um canal capaz de ampliar o espaço de comunicação entre o Legislativo

e a sociedade.
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CIDADES QUE RECEBEM
A PROGRAMAÇÃO EM SINAL ABERTO

CIDADES QUE JÁ RECEBEM O SINAL DA
TV ASSEMBLÉIA PELO SISTEMA A CABO

/ I ;'.~.

ror. ~o!

Canal
16
11
49
61
45
30
17

Cidade
Araguari
Belo Horizonte
Caratinga
Divinópolis
Governador Valadares
Montes Claros
Uberlândia

Canal
29
58
32
24
40
15
27
58
34
3

58
2.

36
9

36
48
31
14
41
19
60
57
30
52
50
23
13
51
43

Cidade
Almenara
Araguari
Carangola
Carneirinho
Contagem
Cascalho Rico
Diamantina
Fronteira
Guanhães
Itaobim
Janaúba
Joaíma
Leopoldina
Minas Novas
Montes Claros
Muriaé
Muzambinho
Pará de Minas
Patrocínio
Pedra Azul
Pedro [eopoldo
Pirapora
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Sacramento
Serro
Tarumirim
Três Corações
Uberaba

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E SERViÇOS



Utilizando os benefícios da lei que regulamenta a TV a
cabo, a TV Assembléia iniciou suas transmissões no
dia 30 de novembro de 1995, cuidando de reforçar o
parque de equipamentos e desenvolver recursos
humanos com a incorporação de profissionais de alta
especialização, com atuação destacada no ambiente
do jornalismo brasileiro. Ampliou seus estúdios, inaugurou
uma nova sede e se organizou nos moldes de uma TV
comercial, com chefias de redação, repartagem,
operações e administração.

Os avanços tecnológicos incluem a amplitude do
alcance do seu sinal a partir de 1998, quando passou
a operar uma banda do satélite Brasilsat B3, propiciando
a recepção de imagens por outras seis cidades que
operam o sistema a cabo. Em breve, o sinal da TV
Assembléia estará sendo captado por todas as cidades
mineiras, através de sinal aberto, em retransmissoras
VHF e UHF.

Relalório de atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Hoje, a TV Assembléia configura-se como um instrumento
de transparência das ações legislativas, uma tribuna
de debates e um canal de participação e prestação de
serviços à comunidade estadual. Transmite diariamente
as reuniões de Plenário e das Comissões, atividades e
eventos, fóruns técnicos, seminários legislativos, ciclos
de debates e teleconferências, o que possibilita a
efetiva participação do cidadão no debate político e o
acompanhamento direto dos trabalhos do Legislativo.
Cursos, seminários e programas especiais aprofundam
a discussão sobre a ação legislativa e suas relações
com os poderes constitucionais, contribuindo para o
desenvolvimento crítico da cidadania.
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INTERNET

ACESSANDO O ENDEREÇO WWW.ALMG.GOV.BR

O CIDADÃO PODE SE INFORMAR SOBRE TUDO O

QUE ACONTECE NA ASSEMBLÉIA, ALÉM DE

PESQUISAR MUITOS OUTROSASSUNTOS.

Pioneira na utilização dos modernos recursos e
possibilidades da Internet, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais implantou e vem mantendo na rede uma
página que oferece aos usuários a oportunidade de
acompanhar os trabalhos diários do Legislativo
mineiro.

Este acesso tem o objetivo de fortalecer as relações da
Assembléia com o público interessado nas decisões
do parlamento, tornar-se uma referência em temas
como política e cidadania e facilitar a pesquisa sobre a
legislação do Estado. Esse esforço reflete também o
empenho do Legislativo mineiro na busca da
transparência e da parceria com a sociedade.

Os usuários que entram na página da Assembléia vão
encontrar um conjunto de informações que inclui o
perfil e o contato de todos os deputados, inforll'lações
sobre as bancadas partidárias, a agenda diária dos
trabalhos do Legislativo, a pauta e o resultado das
reuniões das Comissões, matérias jornalisticas sobre
os principais acontecimentos e toda a publicação do
"Diário do Legislativo", parte integrante do "Minas
Gerais", órgão oficial do Estado.

A página também oferece:
• um banco de informações com todos os projetos
que estão tramitando ou já tramitaram na
Assembléia (desde 1963);
• informações sobre a Legislação mineira
(desde 1947);
• texto integral da Constituição do Estado, com
mecanismos de consulta;

• texto integral do Regimento Interno da
Assembléia, com mecanismos de consulta;
• consulta sobre a denominação oficial dos
municípios de Minas Gerais;

• informações sobre municípios mineiros;
• Procon Assembléia;
• informações sobre o resultado das eleições
de 1994, 1996, 1998 e 2000;
• diversas ferramentas de pesquisa.

A página abriga também informações sobre a
Escola do Legislativo, textos integrais de publicações
como a Revistado Legislativo, os Cadernos da Escola
e a coleção Passo a Passo, publicação educativa com
informações necessárias para o acompanhamento
e a compreensão dos trabalhos realizados pela
Assembléia.
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ADELlNO DE CARVALHO (PMDB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente

e Recursos Naturais.

ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999 - suplente, assumiu em 311/1997.

14' - 1999-2003.
Afastou.se em 221312000 para assumir o cargo de Secretário de Estado da Saúde.

Reassumiu o mandato em 19/612000.
Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça

e da Comissão de Direitos Humanos.
Foi membro efetivo da Comissão de Saúde.

Presidente da CPI da Cemig. Líder do PT (2000).

AGOSTINHO PATRÚS (PSDB)
LEGISLATURAS:

10' - 1983-1987.
11' -1987-1991.
12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Administração Pública.

AGOSTINHO SILVEIRA (PL)
LEGISLATURAS:

14' -1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça

e da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Vice. presidente da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas.

Líder do PL (1999).

AILTON VILELA (PSDB)
LEGISLATURAS:

12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial
e da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Vice.presidente da Comissão Especial da Loteria Mineira

e da Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá.

ALBERTO BEJANI (PFL)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.
Relator da Comissão Especial da Loteria Mineira.
Vice. presidente da CPI da Carteira de Habilitação.

ALBERTO PINTO COELHO (PPB)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Líder do Governo (1999/2000).

ALENCAR DA SILVEIRA JÚNIOR (PDT)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Foi vice. presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.
Líder do POT (1999).

ÁLVARO ANTÔNIO (PDT)
LEGISLATURAS:
10' - 1983-1987.
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

AMBRÓSIO PINTO (PTB)
LEGISLA TlJRAS:
12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.



AMILCAR MARTINS (PS08)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Vice. presidente da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social

e da Comissão Especial do Fundo Somma.
Relator da CPI da Rodoviária.

ANDERSON ADAUTO (PM08)
LEGISLATURAS:

11' -1987-1991.
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Presidente da Assembléia no 10 biênio.

ANTÔNIO ANDRADE (PM08)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999 - suplente, de 3/2/1995 a 2/1/1997, e efetivo a partir de 3/2/1997.
14' - 1999-2003.

Vice. presidente da Comissão Especial do Ipem.
Foi membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor.

Presidente da Comissão Especial das Construtoras.
Relator da CPI da Cemig e da CPI das Licitações.

Lider do PMDB (1999) e da Maioria (2000).

ANTÔNIO CARLOS ANDRADA (PS08)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Vice-presidente da Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia.
Presidente da Comissão Especial

da Mercedes.Benz.

ANTÔNIO GENARO (PSO)
LEGISLATURAS:

11' -1987-1991.
12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Foi membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Presidente da Comissão Especial de Programas de Combate
à Prostituição Infantil.

ANTÔNIO JÚLIO (PM08)
LEGISLATURAS:
12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente da CPI da Rodoviária.

ARLEN SANTIAGO (PT8)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Administração Pública.
Vice. presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Presidente da Comissão Especial do Fundo Somma
e da Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha.

BENÊ GUEDES (POT)
LEGISLATURAS:
11' -1987-1991 - suplente a partir de 18/5/1989.
12' -1991-1995_
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça
e da Comissão de Defesa do Consumidor.
Presidente da Comissão Especial do ex-presidente Juscelino Kubislschek.
Lider do PDT (1999).

BILAC PINTO (PFL)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Relator da Comissão Especial do Microgerais
e da Comissão Especial das Obras Municipais.
Vice. presidente da CPI das Barragens e da CPI da Cemig.

CABO MORAIS (PL)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Relator da CPI do IPSM.
Líder do PL (1999).



CARLOS PIMENTA (PSOB)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Foi vice.presidente da Comissão de Saúde.

Relator da Comissão Especial do Rio São Francisco,
da Comissão Especial de Programas de Combate à Prostituição Infantil

e da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas.
Llder da Minoria (1999/2000).

CHICO RAFAEL (PSB)
LEGISLATURAS:

14' -1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Administração Pública.

Presidente da Comissão Especial do Microgerais.
Llder do PSB (2000).

CRISTIANO CANEDO (PTB)
LEGISLATURAS:

14' -1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Saúde.

Foi membro efetivo da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social.

Presidente da CPI do FundeI.
Vice-presidente da Comissão Especial de Programas de Combate

à Prostituição Infantil e da CPI do IPSM.

DALMO RIBEIRO SILVA (PSO)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Presidente da Comissão Especial das Obras Municipais
e da CPI das Licitações.

Vice. presidente da Comissão Especial do Microgerais.

DlLZON MELO (PlB)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.

l' .Secretário da Assembléia no l' biênio.
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DlMAS RODRIGUES (PMOB)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Membro efetivo da Comissão de Saúde.
Foi membro efetivo da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial.
Presidente da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas.

DINIS PINHEIRO (PL)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Presidente da CPI dos Fundos.

DJALMA DlNIZ (PSO)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Vice. presidente da Comissão de Redação.
Llder do PSD (1999/2000).

DOUTOR VIANA (POl)
LEGISLATURAS:
14' -1999-2003.
Vice. presidente da Comissão de Administração Pública; da Comissão Especial das
Construtoras; da Comissão Especial das Obras Municipais, e da CPI das Construtoras.
Relator da Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha.
Relator da CPI do Sistema Financeiro.

DURVAL ÂNGELO (Pl)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
2'.Vice-Presidente da Assembléia no l' biênio_



EDSON REZENDE (PSB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Saúde.
Foi presidente da Comissão de Saúde.

Relator da Comissão Especial da Uemg.
Líder do PSB (1999).

EDUARDO BRANDÃO (PMDB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

e da Comissão de Redação.
Foi vice.presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.

Relator da CPI das Construtoras.

EDUARDO HERMETO (PFL)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Presidente da Comissão Especial do Ipem.
Vice-presidente da Camfssão Especial do ex.presidente Juscelino Kubitschek.

Presidente da Comissão Especial para proceder a Estudos
sobre o Endividamento do Estado.

Vice.líder do Governo (1999).

ELAINE MATOZINHOS (PSB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor.

Foi vice. presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.

ELBE BRANDÃO (PSDB)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999 - suplente de 3/2/1995 a 3/3/1998 e de 5/01/1999 a 31/1/1999.
14' - 1999-2003.

Vice. presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos.
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ELMO BRAZ (PPB)
LEGISLATURAS:
8' - 1975-1979.
9' - 1979-1983.
10' - 1983-1987.
11' -1987-1991,
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003 - até 25/5/2000,Quando renunciou ao mandato
para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas.
Foí presidente da Comissão de Redação.

ERMANO BATISTA (PSDB)
LEGISLATURAS:
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

FÁBIO AVELAR (PPS)
LEGISLATURAS:
14' -1999-2003.
Presidente da Comissão de Turismo. Indústria e Comércio.
Foi membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

GERALDO REZENDE (PMDB)
LEGISLATURAS:
11' -1987-1991.
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003 - afastou-se em 1'/2/1999 para assumir o cargo de Secretário
de Estado de Indústria e Comércio. Reassumiu o mandato em 25/4/2000.
Vice'presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.

GIL PEREIRA (PPB)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
2'.Secretário da Assembléia no l' biênio.



GLYCON TERRA PINTO (PPB)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Vice. presidente da Comissão de Direitos Humanos.
Presidente da Comissão de Redação.

HELY TARQÜiNIO (PSOB)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Presidente da CPI da Saúde.
Lider do PSDB (1999/2000).

IRANI BARBOSA (PSO)
LEGISLATURAS:

11' -1987-1991.
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Foi membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça

e da Comissão de Direitos Humanos.

IVAIR NOGUEIRA (PMOB)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999.
14' -1999-2003 - afastou.se em 1°/2/1999 para assumir o cargo de Secretário

de Estado de Esportes. Reassumiu o mandato em 31/3/2000.
Membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

IVO JOSÉ (PT)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Presidente da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Vice-presidente da CPI do Fundo Som ma

e da Comissão Especial do BNDES.
Relator da CPI da Carteira de Habilitação.

Lider do PT (2000)

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (POT)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Foi presidente da Comissão de Polltica Agropecuária e Agroindustrial.
Presidente da Comissão Especial da Loteria Mineira.

JOÃO LEITE (PSOB)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.
Foi presidente da Comissão de Direitos Humanos.
Presidente da CPI da Carteira de Habilitação.

JOÃO PAULO (PSO)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.

JOÃO PINTO RIBEIRO (PTB)
LEGISLATURAS:
8' - 1975-1979.
9' - 1979-1983.
10' - 1983-1987.
11' -1987-1991.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
Foi membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Lider do PTB (2000).

JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA (PMOB)
LEGISLATURAS:
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Administração Pública.
Vice-presidente da CPI da Saúde.



JOSÉ BRAGA (POT)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' -1999-2003.

1 '.Vice-Presidente da Assembléia no l' biênio.

JOSÉ HENRIQUE (PMOB)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Relator da Comissão Especial do BNDES.

Vice-presidente da Comissão Especial da Uemg.

JOSÉ MILTON (PL)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Lider do PL (1999).

LUIZ FERNANDO FARIA (PPB)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999 - suplente de 10/3/1997 a 31/1/1999.
14' -1999-2003.

Foi membro efetivo da Comissão de Polifica Agropecuária e Agroindustrial.
Relator da Comissão Especial da Mercedes.Benz

e da Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá.
Presidente da CPI das Construtoras.

Lider do PPB (1999/2000).

LUIZ MENEZES (PPS)
LEGISLATURAS:

14' -1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Trabalho,

da Previdência e da Ação Social.

....a-~...,~..•. <~.. ;...1.. '.•.. ,..I' "" _
\ ~r ' .'

i - ,

- '''-...•..

LUIZ TADEU LEITE (PMOB)
LEGISLATURAS:
14' -1999-2003 - afastou.se em 1'/2/1999 para assumir o cargo de Secretário
de Estado da Justiça e Direitos Humanos. Reassumiu o mandato em 17111/1999.
Membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos.
Vice-presidente da Comissão Especial do Rio São Francisco.
Vice.lider do Governo (1999/2000).

MARCELO GONÇALVES (POT)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Presidente da CPI das Barragens e da CPI do Narcotráfico.
Membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos e da CPI da Saúde.
Lider do PDT (2000).

MÁRCIO CUNHA (PMOB)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Membro efetivo da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.
Relator da Comissão Especial do Fundo Somma.
Vice. presidente da Comissão Especial das Taxas.

MÁRCIO KANGUSSU (PPS)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003.
Relator da Comissão Especial do ex-presidente Juscelino Kubitschek.
Membro efetivo da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial
e da Comissão Especial das Taxas.
Lider do PPS (2000).

MARCO RÉGlS (PPS)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da CPI do Narcotráfico e da Comissão de Redação.
Presidente da Comissão Especial do Rio São Francisco.
Lider do PPS (2000).



MARIA JOSE HAUEISEN (PT)
LEGISLATURAS:

11' -1987-1991- suplente de 411/1989a 31/111991.
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Vice. presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Membro efetivo da Comissão Especial da Loteria Mineira.

Relatora da CPI das Barragens.
Vice.líder do Governo (1999).

MARIA OLivlA (PSOB)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995 - suplente a partir de 13/1111991.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Redação.

MAU RI TORRES (PSOB)
LEGISLATURAS:

12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor.
Presidente da Comissão Especial do BNDES.

MAURO LOBO (PSOB)
LEGISLATURAS:

12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999 - suplente de 3/2/1995 a 3111/1999.

14' - 1999-2003.
Vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

da CPI do Sistema Financeiro e da Comissão Especial para proceder
a Estudos sobre o Endividamento do Estado.

MIGUEL MARTINI (PSOB)
LEGISLATURAS:

13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.

Presidente da Comissão de Saúde.
Vice. presidente da CPI das Licitações.

Relator da Comissão Especial das Taxas e da Comissão Especial do Ipem.
Foi membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vice. presidente da Comissão Especial para proceder
a Estudos sobre o Endividamento do Estado.
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OLlNTO GODlNHO (PTB)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Vice-Presidente da CPI da Rodoviária.
Lider do PTB (1999).

PASTOR GEORGE (PL)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-200J
Vice-presidente da Comissão de Saúde.
Foi membro efetivo da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
e da CPI das Barragens.

PAULO PETTERSEN (PMOB)
LEGISLATURAS:
11' -1987-1991.
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Lider da Maioria (1999)e do PMDB (2000),

PAULO PIAU (PFL)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003,
Vice. presidente da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial.
Membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Vice-presidente da CPI dos Fundos e da CPI do Narcotráfico.
Presidente da Comissão Especial das Taxas.

RÊMOLO ALOISE (PFL)
LEGISLATURAS:
12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
Presidente da CPI do Fundo Somma.
Relator da Comissão Especial das Construtoras.
Presidente da Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá.
Vice-lider do Governo (1999).



RONALDO CANABRAVA (PMDB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003 - de 01/02/1999 a 1'/1/2001 - renunciou para assumir
o cargo de prefeito de Sete Lagoas.

Foi membro efetivo da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Presidente da CPI do Sistema Financeiro.

Vice.lider do Governo (2000).

ROGÉRIO CORREIA (PT)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Relator da CPI dos Fundos e da CPI do Narcotráfico.
L1der do PT (1999).

Vice.lider do Governo (2000).

SARGENTO RODRIGUES (PSB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Administração Pública,

da Comissão Especial das Multas e da CPI do Narcotráfico.
L1der do PL (2000).

SÁVIO SOUZA CRUZ (PSB)
LEGISLATURAS:

14' -1999-2003 - afastou. se em 1'/2/1999 para assumir o cargo de Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração. Reassumiu o mandato em 17/04/2000.

L1der do Governo (24/4/2000 a 5/12/2000).

SEBASTIÃO COSTA (PFL)
LEGISLATURAS:
12' -1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Vice. presidente da CPI do Funde!.

SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA (PFL)
LEGISLATURAS:
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Membro efetivo da Comissão de Administração Pública
e da Comissão Especial do BNDES.
L1der do PFL (1999/2000).

WANDERLEY ÁVILA (PPS)
LEGISLATURAS:
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.
14' - 1999-2003.
Vice. presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Foi membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Vice.presidente da Comissão Especial da Mercedes.Benz.



SUPLENTES QUE ASSUMIRAM O MANDA TO
NO 10 BIÊNIO (1999-2001)

ANTÔNIO ROBERTO (PMOB)
LEGISLATURAS:

14' -1999-2003 - suplente de 3/2/1999 a 25/4/2000.
l' suplente da coligação PMOB/PST.

Presidente da CPI do IPSM.

CÉSAR DE MESQUITA (PMOB)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003 - suplente de 3/2/1999 a 17/11/1999.
2' suplente da coligação PMOB/PST.

Vice. presidente da Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha.

EDUARDO DALADlER (POT)
LEGISLATURAS:

14' - 1999-2003 - suplente de 3/2/1999 a 31/3/2000.
l' suplente da coligação POT/PC do B/PCB/PV.

Foi membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça.

KEMIL KUMAIRA (PSOB)
LEGISLATURAS:

' .. B' - 1975-1979.
9' - 1979-1983.

lO' - 1983-1987.
11' -1987-1991.
12' - 1991-1995.
13' - 1995-1999.

14' - 1999-2003 - assumiu em 4/112001, como 2' suplente da coligação
PSOB/PFLlPPB, a vaga deixada pelo deputado Nivaldo Andrade (PPB) que renunciou

para assumir o cargo de prefeito de São João dei. Rei.

MARIA TEREZA LARA (PT)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003 - suplente de 3/2/1999 a 17/4/2000.
l' suplente da coligação PTlPSB.
Foi membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos
e da CPI do Sistema Financeiro.
Presidente da Comissão Especial da Uemg.
Relatora da Comissão Especial para proceder a Estudos sobre
o Endividamento do Estado.

NIVALDO ANDRADE (PPB)
LEGISLATURAS:
14' -1999-2003 _1' suplente da coligação PSOB/PFLlPPB, assumiu em 26/5/2000
a vaga deixada pelo deputado Elmo Braz (PPB), que renunciou para assumir o cargo
de conselheiro do Tribunal de Contas.
Renunciou em 4/1/2001 para assumir o cargo de prefeito de São João dei. Rei.
Foi membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

PEDRO CAMINHAS (PPB)
LEGISLATURAS:
14' -1999-2003 - assumiu em 4/1/2001, como l' suplente da coligação FMP
(integrada por PAN, PRTB, PMN e PSC), a vaga deixada pelo deputado Ronaldo
Canabrava (PMOB - eleito pelo PMN), que renunciou para assumir o cargo de prefeito
de Sete Lagoas.

SANDOVAL COELHO (PSB)
LEGISLATURAS:
14' - 1999-2003 - suplente de 24/3/2000 a 17/4/2000.
2' suplente da coligação PTlPSB.



Em 15 de fevereiro de 2007, a nova Mesa da Assembléia

assume suas funções. Pela primeira vez, a eleição aconteceu

antes do encerramento da gestão da Mesa anterior,

possibilitando uma transição político-administrativa.

----~



Antônio Júlio (PMOB) PRESIDENTE

Alberto Pinto Coelho (PPB) l°.ViCE-PRESIDENTE

Ivo José (PT) 2°.VICE-PRESIDENTE

OIinto Godinho (PTB) 3°.ViCE.PRESIDENTE

Mauri Torres (PSOB) lO.SECRETÁRIO

Wanderley Ávila (PPS) 2°.SECRETÁRIO

Álvaro Antônio (POT) 3°.SECRETÁRIO
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