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Introdução

O desenvolvimento institucional da Assembléia norteou-se. na 1,P

Legislatura, pelas seguintes diretrizes:

• valorização do Poder Legislativo e sua reafirmação corno referência

política para a sociedade

abertura para a sociedade, com a criação e consolidação de canais de

interlocução e diálogo com o cidadão:

• modernização administrativa, com ênfase para a informatização, a

racionalização de rotinas, a redução de custos e a profissionalização

(105 servidores;

• incentivo ao exercício da cidadania.

O presente relatório* reúne os principais resultados da atividade

empreendida pelos deputados estaduais eleitos à 131 Legislatura, no

exercício de suas funções de legislar, fiscalizar os atos do Poder

Executivo e, acima de tudo, representar o cidadão e defender o inte-

resse público.

9	Os dados eoijtidos neste doeiinienlo liv( ,nin, sua última atualização em . de
janeiro de l9l)9



Atividade legislativa

Os deputados estaduais mineiros discutiram 5.292 proposições e
aprovaram 1 .46 normas jii rídicas. durante a 13 ;' Legislatura.

Foi concluída, nesse periodo, a primeira etapa do pr('t() de ronsolida-
ei() e sistematizacu) (laS leis estaduais.

As comissões permanentes e teniporárias ouviram mais de :.50()
convidados. promoveram visitas e audiências pÚI)liras em diferentes

regiões do Estado.

Onze Comissões Parlamentares de Inquérito atuaram no período,
uvestigando, entre outras quesloes, a Ináfia do ea rvao" no Norte do

FS~ a situacao do sistema penitenciárioi irregularidades no
lu nejonatilento de bingos, instalação e funcionamento de garimpos.

Plenário

Durante a 13" Legislatura. foram apresentadas 5.292 proposições.
sendo 62 propostas de emenda a Constituiçao. 40 projetos de lei

complementar, 45 projetos de resolução. 880 projetos de lei de delibe-
ração do Plenário, 1.105 projetos de lei de deliberação (las comissões,
102 mensagens de veto. 20 outras mensagens enviadas pelo governa-

(lOr. 2M1 requerimentos. 69 ofícios. 5 representações
I)OPU lares e 1 recurso.

Merecem destaque especial as atividades do ProJeto de Consolidação e
istematizaçã() das Leis 1staduais, que teve cumprida sua primeira
etapa, ('Olil il organização (ia legislação relativa à arca ambientai.

Outro projeto importante desenvolvido foi o trabalho de sistematiza-
ção do processo de elaboração de normas legais, que já recebeu a	10
forma de minuta de proposicao, encaminhada a (1 ireçao da Casa.
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São apresentados, a seguir. alguns eXPlllplOs de proposições relevantes.
de ongein parlamentar, que foram aprovadas e transformadas em lei
lflStil legislatura.

MEIO AMBIENTE

1 Á'I ii 11 .504, de 1994, que dispõe SOI)re IoIuIira Estadual de Recursos
II íd !'i('OS. 1 lei de rtctiios //Idr/eOs piri a (Til! ('110 de coinitos de baci-
a., uma nora iflStl2J)eia intermediaria entre o puder wtadua/ e o 11111/li-

ripal. Já (i/st(wi i/ (s'eLs) ('Ohilit(S eiii fiiiicioiiaiiieflto. Rio das EH/ias.
Parara lii. Ii'rde. r»rde (Irajide. .Wosquito. /iiwi/m do Sul. os (vmi!eç
(/e/i/)eiWIil Sol)!?' II tlLVaÇli() da a(ua e decidem sobre os direitos de uso
(/115 /!7il1S das bacias hidro rrli/lcas. bem (vil/o sobre a aplica ço dos
re(l/rsos' /lmuieeiros arrecada/os.

Lei o' II 901, de 1995, que cria a Seerelar'ia Estadual do Meio Am-
biente e Desenvolvimento Siisleiilavel. Per,iiite 1/ /mrtic/)aÇI!O
1;i do,,;dos cidadaus fias' delibera çes relacionadas coiii a política
ambiejilal, por fie/o da /)arti('/oaçlo /)llritaria ('III ( »OIJSCIJJ() de 'sto
aiii 1)/el/tal.

Leis u"s 11.831, 11.832. 11.901. 11.931, 11.936. 11.941 e 12.016. de 1995.
que deli ilem/criam áreas de preservaçao e proteçao ambiental. Ativi-
(IVIII a deinaiidas de seg'mentos da /10/Ei/a ('1w fiji/leira que buscam a
nie/liuria das (vn(//(ves a,iihieijtais' locak :1 /)1VIÍ'çli() /(í.(li/ (/1/5 alra.S' e

iiIS'ti'l/Ii/ei/I() ('IleaZ p11!?./ tZs iliar e deiiiinciar silha çÔ(w (le infra 'ao.
.15 l/iY'1/S' /m)1e4'7das ti azein Ianh/)em o beiie/icw de iii(lliorar a a1reca-
11l1Ç1!() l/Ihi!Iic//)1!/ re/atii a 111) II is: /;'ll?l,ll///dO a presla('lio de seri «'os
11/11 l/IC//)l!iS' locai.

Lei o" 12.11. de 1997, que dispõe sobre o Programa Estadual de ('ou-
ser\'a(Wi da Agua. Esta lei determina que (),' da receita operacional
das col/ces.s'iOiiIírias de uso da enen.ia e abastecimento seja Oliri-
uiloriailiente destinado , pr(7llmLs' de melhoria. proteção e vnsrn a-
('1w da bacia /iidroip'ífiea atili/.ida.

Lei o" 12.265. (te 1996. ue disciplinairia a IH''a nos cursos d 'água do
domínio estadual. Minas' (/erai"' 1(11/ 111/111 enorme rede dedipias interio-

.1 lei permitiu li eriaeao de um ('a/eIl(Iario proprio. coiii iistas i
presen açIm dos /)('íA(.

Lei o" 12.l2. de 1998, que dispõe sobre assistência social à população
de áreas inundadas por reservatório. ,'lfmuitca as ne4oeiações entre os
construtores de /mrra/(ens ('li populaçao a serei acuada. tom a udo obri-
/(at ria a a/)I?We!itIIÇao de um plano de assisWncia social aos 1itiIl,Lid05



pela obra. fie,yiiitoli de uma demanda nianifestada em audiência pública
realizada pela ('omissão de Meio Ambiente.

Lei 0 12.596, de 1997, que, dispõe Sobre a ocupação, uso, IllaIIej() e con-
servação do solo agrícola. Prevê ;j adoção de medidas para eoiitrolara
erosão em áreas de alto risco que extrapolein os /imites de uma determni-
nada propriedade individual.

Leis n°s 12.581, 12.582, 12.583, 12.584 e 12.585, de 1997, qie dis-
põem sobre a estruturação e organização do sistema operacional do
meio ambiente. O l)eparianiento de Recursos Ilídiieos, hoje demio-
mimiado Instituto Miii eiro de Gestão das Águas (10A M) e o Iiistitiito
Estadual de Florestas (JEP) passaram a integrar a estrutura da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por iniciativa de emenda
parlamentar possibilitando. assimii, que todos os órgãos e entidades
lixados a recursos naturais ficassem subordinados a uma iiiesiiia
Secretaria.

AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAl.

Emenda Constitucional 0 34, (li' 1998, que dispõe Sobre a alienação
de terra pública e terra devoluta rural.1. Simnp/itJca o processo de
legitimação de terras devolutas, dispensando a aprecia çao prévia
da AS5eII1/)/éil! 1/OS processos refrrentes a áreas inferiores a 100
hectares em área rural e 1. 0(01112 em área uirbamia. I'roveiiiemite de
sugestões apresentadas em Seminário Legislativo, esta lei permite
a arrecadação de terras ocupadas para fins de assentamento de tra-
balhadores rurais.

Lei n° 11.802, de 1995, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização
sanitária de produtos de origem animal. Cria as condições para a
atuiaçlio (/0 /iislituito Mineiro de Aí(ropecuíria (uVA), óio respon-
sã reI pela inspeção estadual dos produtos de oriemii animal eo,isui-
midos pela população mineira. Pro venien te de fórum técnico. A
aplicação desta leí repercute 1/li qualidade dos produtos de ori-
((em animal (carne, ovos, leite, etc.) que vão para a ifleSli do (/-
da dão mineiro.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Lei n° 13.009, de 1998, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor. ('usteia os programas de defesa do eonsuniidor retendo
os recursos advindos de multas em fundo (pecífico no Estado de Minas

13	Gerais



Lei U 12.645. de 1997, que dispõe Sobre a instalaçao e uso de aparelho
eliminador de ar por li(lni(los em tubulação. &ita que o eoiisuin/dor
/)1IL?Ie peio ar ('XiS'/('/lIe liaS tii/mJações

Lei n° 12.628. de 1997. que disciplina as reclamações relativas à presta-
ção de serviços põbi icos. Garante aos usuar/u, de serriçospuhi/icos ei!)
.11/mis Gerai que suas recil/Imições temo ii III JiIWZO de Soliiçao 011 res-
posta linjitada. )bria o serridor publico a res/)ol/der a reclaniaçlio no
prazo estioiilaí/o. 50/) fie/ia de responsabilidade 1/dllhiil&r/ItiFi/.

Lei n° 12.789. de 1998. (11W obriga a fixação de preços em produtos
comercializados no varejo. ;1ntecipou-se iè decLio lei/era! de tornar
traii.parente o preço das iiieiradorias /10 t ar(yo. /li. por ew/p/o. 1/1/1
siiperíiiercado em /?e/o horizonte incurso tia pena/idade de R.' 11/. ÍHHJ/
diii pelo deseimiprimeiito da lei

Lei o° 11.741. de 19% que isenta do pagamento do lt"'\ e das multas o
proprietário de velrub) furta(lo, roubado ou extorquido. Jcaha roiii a
/i/1iistiç/1 SOfri(/a fie/o proprietari() de 1 e/eu/os de.sapossa dos quanto 1/0
/)a!;?mento do tributo e (ie ifi ultas durante o periodo em que o referido
1 'e/ei//o esteve ('lira /11(10.

lá n" 12.971 (li' 1994 que institui dispositivos de segurança para as
agencias, postos e instituições bancárias.

lá o° 12.616. de 1997. que dispõe sobre a obrigatoriedade de publica-
ção quadrimestral da relação de maus forneredores. iieilita a ideiitifi-
(1/Ç/1() (1/Is enijiresiis que lesam freqfien/emeüte OS direitos 1)1ÍS/eOS (lo
('011 siiiiii(Ioi:

DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA

IA! ii' 12.934 de 1995, que estabelece (1 iretriz's para o sistema prisional
do Estado. 1'rej' a //umanJ>aço d//spenitel/eilírias mineiras.' mus' es-
1)I1ÇO. //i/I$ asseio, 1111/15 (4L'/1idlld( 1/N'filo!' ('01/1 '/I'(lli"iI/ entre os prwos
e 1//li for respeito (/1/5 autoridades penileiiciaria.s para ('0111 OS dei ei/los.

1A'  o' 12565. de 1995, que estabelece obrigatoriedade de Inanutenc()
de Defensor Público em todas as Comarcas. Preiea asisi(ncíaj1/dicia-
liii í!,'/'litíiitii 1108 iI(r(ws/lados em todas as ( 'o/narras do /siado.

Lei n° 12185. de 1998, que transfere para a Secretaria de Estado da	14
.1 ust iça a admi nistraçao de estabelecimentos prisionais que menciona.



'/'ra,ilre a a(Iminitração dos presídios de I?i/)eirlio das Neves, de
1/lier1;lndia e de Jui' de /bra para a Secretaria da Justiça, que teiii
melhor estrutura t(cmco-proflsswnal para cuidar de detentos no rhnbi-
to estadual A lei reflete as eoiiclusües de amplos debates dli ASS(Iii-

1)/ea com a Soeiedad( (Ilirluite l"ór,i,is e Semimírios Leislati vos que
(lera!!) enfo(lue ('/)(è(.ífJcO liO tema.

Lei n° 12.054. de 1995. que dispõe sobre o aten(linlento prioritário ao
aposentado, ao idoso, ao deficiente físico ou doente. Deteríniiia que as
repartições púhliea.s' doeni pret'rel eia iio atejidimento a essas pessoas,
assegurando-lhes uni tratamento diçrno e huniaii itiírio.

Lei 0 12.994, de 1998, que concede indenizaçáo às vítimas do acidente
ocorrido no Bairro da Ga meleira.

Lei n" 12.622, de 1997, e Lei 12.968, de 1998, que criam e dispõem sobre
a Ouvidoria (te Polícia. Garaiitein 1W eidadiio uma instância de deijún-
eia de irregularidades ('ventualmente coiiietidas pela autoridade polieia/.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei 0 12.460, de 1997, que dispõe sobre o exame de MA, em casos de
invvstigação de paternidade, para a população carente.

Lei n° 12.504. de 1997, que assegura a realização de exame gratuito e
preventivo de antitripsina (teste do "pezinho").

Lei n° 12.684, de 1997, que institui medidas para o tratamento, a reabi-
litação e a reinserçao) social do portador de transtorno mental. .41)rimo-
ra e humaiiiza o tratamento do porta dor de transtorno mental, e itando
ii 51111 permaiiência (1/1 I1Jli/1íeâI1iiOS

Lei U 12.417, de 1996, que dispõe sobre concessão de financiamento
para aquisição) de equipamentos corretivos a portadores de deficiência.

Lei 0 12.666, de 1997, que dispõe sobre a política estadual do' amparo
ao idoso. Fixa diretrizes para ass('4'71rar a/na melhor qualidade de vida

15	aos idosos, iio que depender da ação do Poder Público Estadual



TURISMO

Lei ri" 12.396, de 1996. e Lei ri 12.398, (li' 1996, que enani o (onseIlio e
O liam) Mineiro (Itt 'l'urisino. I?(çu/ta(/o de 11111 ,S'cmimírio Lei,i/ativo
que contou (VIII a partiel»aeao ampla dos' s('4'7nento.s' //i.ados 1? aí/lida-
de. lis leis ('StiI/ii//l/IiI li esp/orl/çao (/0 poleíIcia/ tI/flsti(V (/0 E5tl1(/0 de
iJ'íiiiaserais pela /íiieiatíi 'a /1171 ada.

SERVIÇO NOTARIA[

Lei li" 12.920. de 1 99. que Fixa criterios populacionais para criaçao,
fusão t' deSflWrlIbfllliIeflt() (los serviços notariais e (IV registro. Rici/itIl o
acc.so da popu/a(vu) 1,05 serviços oferecidos pelos cartórios.

COOPERATIVISMO

Lei O" 12.989, (li' 1998, pie autoriza o Poder FÍxecutivo a conceder aS
cooJ)enhtivas (1 parcelanleilto. Vifi atos 100 (cem) parcelas mo'nsa is. do
credito tributário formalizado ate 31 (IV maio (14 , 1 99. com anistia
das rito Itas de mora e as muitas isoladas referentes ao credito tributá-
rio, desde (111V não decorrentes (te fraude. A aprovação dessa lei decorre
de atuação da Frente Parlanientar (10 Cooperativismo de Minas ( ierais.
criada cni outubro de 1997. .1 frente. rol//posta por 45parllimentares.
defriide o (VopeI'litiI '/5111(1 (Vil/O lilterm/í/i a de descai 'olvinienlo ecoiw-
ai/co e social das' colm/nidadRs. A paílir de sua alua çao. foram debati-
dos issuIitos de interesse das coopera (li 'as, como o direito de part/e/-
par das' licitações (lo Fçtado. em pê de «'iialdade (vi/ias empresas /eL(al-
IIi(IIt(' (VI/StitUll/lIs. ('li /)ossibilid1id( de as coopera!ii as de er, dito 1/ti/-
are111 iia presta <'ao de outros serviços 1)111/carlos. co//lo O recebil/IeIIto de
tributos ea abertura de contas correntes.

Comissões

A ativiolade (las Ol)11115S0V5 garantiu, dunonte a 13" 1 egislàttmi'a, II1aIOI

(lirlaliliZaÇã() (14) trabalho legislativo. ('(liii ênfase no levantamento de
problemas (111V afetam a socie(Iade, na iulermediaça() de conflitos e na
busca de soluçoes. Audiências públicas ('Ifl diferentes regiões (II) Estado
possibilitaram. durante o I)erío)do, maior aproximao:ao entre o Paria-
flieflto) e (IS vários segmentos mia população.

As ('omissões permanenles e temporárias realizaram perto (li' 3.00()
reuniões destinadas à apreciação do' matérias e à discussão de assun-
tos (IV sua competência. Receberam 3.545 convidados, entre autorida-	1
des. dirigentes de entidades, lideranças comunitárias e técnicos, (lile



trouxeram aos parlamentares informações referentes a ternas relevan-
tes, como trabalho infantil, criação de Procons municipais, política (te
atendimento ao pequeno produtor, reforma agrária, combate à dengue,
impactos sociais e ambientais na construção (te barragens, segurança
pública, privatizações, impacto das medidas fiscais do governo federal
nas contas públicas do Estado e dos municípios, distribuição de recur-
sos para a área de saúde, produtividade no cerrado mineiro, problemas
vividos pelos assentados no Projeto Jaíba, privatização de Furnas e
suas conseqüências para o Estado, situação dos mutuários do SFH e as
privatizações da Ca.semg, da Comig, do Credireal, do Bemge e da 1llemig.

Além de organizar fóruns (te discussão para tratar de questões COffl() o
fomento florestal e as políticas públicas indígenas. A partir da realiza-
ção do fórum sobre fomento florestal, em agosto de 1997, dois grupos
técnicos foram encarregados de formular subsídios para uma revisão
da lei estadual de política florestal e a. implementação de um programa
estadual de fomento florestal.

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INUUERITO

Entre 1995 e 1998, 11 Comissões Parlamentares de Inquérito atuaram
na Assembléia. Criadas para investigar fatos determinados, as CPls
concluem seus trabalhos com um relatório que é enviado a diversos ór-
gãos e autoridades para as providências de sua competência, dentre
eles o Poder Executivo e o Ministério Público. Podem também apresen-
tar projetos de lei visando alterações na legislação referente ao assunto
investigado.

A importância das CPIs torna-se maior na medida em que, ainda duran-
te o seu funcionamento, medidas já vão sendo tomadas para sanar as
irregularidades apontadas. Uma das principais CPIs instaladas - a do
Sistema Penitenciário, que traçou um diagnóstico do sistema no Estado
e apresentou várias sugestões para a sua melhoria - serve de exemplo
dessa afirmativa, porque, durante o seu funcionamento, várias provi-
dências por ela apontadas foram tomadas para solucionar problemas

1]	ligados ao funcionamento de órgãos do sistema carcerário.



COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OBJETO DA CPI

Investigar ilenuncias sobre pi'oslitiiicao iifantil cio Norte (1) Minas

Investigar cientincias de escravidão por dívidas de trabalho na
produ ão de carvão, no Norte de Minas

Investigar as coiidições de desapropriação realizada pela ('odevasf
para implaniar o Projeto 6orutuba, no Norte de M inas

Investigar a "Miífia do Carváo, no Norte de Minas

1 nvcstigar denúncias, (Id irregularidades 11(1 processo de
apuraçãoIos índices do Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Investigar denúnciasnrias diversas sobre o sisteni a penitenciário no
Estado

Investigar a falta de repasses cio Tesouro ao lpsemg

Investigar as condições de operação dos garim pos e o impacto
a ml) co tal da atividade em M mas

Investigar a dc'stinaçiio dos arquivos do extinto Departamento
de Ordem Política e Social (I)ops)

Investigar as denúncias de irregularidades no funcionamento
dos bingos em Minas

Apurar denúncias sobre a fabricação e venda de medicamentos
falsos eco Minas

ÉPOCA DE ATUAÇÃO
27/4/1995 ii 14/911 99;

10/8/1995 a 20/3/1996

30/8/1995 a 8/1111995

17/8/1995 a 11/4/1996

27/2/1996 a 1h 1 1/1996

8/4/1997 a 10/9/1997

16/6/1997 a 9/12/1997

11/11/1997 a 25/6/1998

3/3/1998 a 9/6/1998

23/12/1997 a 15/6/1998

2/8/98 a 16/12/98

Além das CPTs e das comissões especiais criadas entre 1995 e 1998, foi
constituído um grupo parlamentar com objetivo de estudar a liberação
de acesso às atas secretas da Assembléia no período autoritário e ('001

prazo de restrição vencido. O grupo foi formado a partir de requerirnen-
to da imprensa mineira, por meio da jornalista Ana Paola de Morais
Amorim \Iente, do jornal "O Tempo", oitie solicitou acesso às atas das
reuniões secretas ocorridas em 1964, referentes à cassação dos deputa-
dos Clo(lsmit Riani, Sinval Bambirra e José Gomes 1)azinho. Em
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15/4/98, foi aprovado o parecer liberando as atas secretas.



Mesa da Assembléia

O trabalho da Mesa da Assembléia cuidou de compatibilizar a redução
das despesas publicas com a necessidade de modernizar a instituição.
Paralelamente, investiu na valorização institucional das comissões, en-
quanto espaço de diálogo com a sociedade e formação de consensos po-
líticos.

A revisão (10 Regimento Interno, j)OCSS() que (leu origem à Resolução
iu° 5.176, de 1997, e à Resolução n° 5.183, de 1998, trouxe mudanças
importantes:

• simplificou o processo legislativo nos casos de matéria (te delibera-
ção das comissões;

• reduziu o número de membros da Mesa da Assembléia, de nove para
cinco integrantes;

estipulou em cinco o número mínimo de deputados para compor uma
bancada;

permitiu formação de bloco parlamentar só quando integrado POt
no mínimo, 1/5 dos deputados da Assembléia (16 parlamentares).

A estrutura administrativa da Assembléia sofreu enxugamento sigiiifi-
cativo, com redução de seis para três no numero (te diretorias setoriais
e extinção de cargos comissionados e todas as funções gratificadas,
além da não-reposição de mão-de-obra dos mais de 300 servidores que
se aposentaram durante a legislatura.



Interlocução com a sociedade

Eni 1995 e 1997, a Assembléia de Minas promoveu. ,junto com os

poderes E',xecutivo e Judiciário, audiências públicas regionais para

discutir prioridades a serem incluídas 110 Orçamento do Estado.

Quatro seminários legislativos debateram temas polêmicos da

N)fljUfltUt'a, e()1T1o) a reforma agrária e os direitos humanos,

subsidiando o processo de elahora(ão legislativa.

Como apoio à atividade legislativa e pariamentar, foram realizados.

ainda. 8 fóruns técnicos e 16 ciclos de debates.

O Palácio da Inconfidência ganhou vários espaços de atendimento às

demandas do cidadão, com a instalação do Centro de Atendimento ao

Cidadão (CAC).

A Assembléia investiu também na criação de novos canais de

comunicação com a. sociedade, inaugurando a TV Assembléia e

disponibilizando informações por meio da internet.
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Audiências Públicas Regionais

Promovidas inicialmente pela Assembléia Legislativa, as audiências
públicas regionais passaram a contar, a partir de 1995, com a partici-
pação formal dos Poderes Executivo e Judiciário em sua realização.

As audiências públicas regionais oh'receni aos poderes públicos, um
conhecimento aprofundado das realidades regionais de Minas. levando
se em conta a atividade legislativa, o planejaniento socioeconõmico e a
elaboração da proposta orçamentária. (arantein, ainda, a efetiva par-
ticipação do cidadão junto a seus representantes, na identificação e na
discussão dos problemas sociais e econômicos do Estado.

Em 1995, foram realizadas and iêneias nas cidades de Araçuaí
(Macrorregião Jequitinhonha/Mucuri), Araguari (Triângulo). Araxá
(Alto Paranaíba). ipatinga (Rio Doce), Itabira (('entrai li), Lagoa da
Prata (Centro-Oeste), Pirapora (Norte), São João) dei-Rei (Central lii),
Sete Lagoas (Central 1), Ubá (Zona da Mata) lJnaí (Noroeste) e \irginlia
(Sul). As obras priorizadas somaram convênios da ordem de RS 38 mi-
lhões, a maior parte deles - 74 1% - destinada à área da saúole.

A discussão e priorização de propostas para o Orçamento do Estado
voltou a ser feita. em 1997, com a realização de audiências públicas em
14 municípios, nas quais foram apresentadas 3.029 propostas, por re-
presentantes de 693 municípios. Durante as audiências, foram votadas
e priorizadas 479 propostas para o Orçamento do Estado, num valor
total de R 45 mil, conforme detalhado no quadro abaixo.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS (1991)

REGIÃO
	

CIDADES
	

DATA
	

DESTINAÇÃO (R$)

J('(1tiitiiilio111)11/	11l('tI1'i

Rio l)OC(
Noroeste

Monte (arnielo
'I'rianguh)

Norte de Minas

Z()IIil (Ia Mata 1

/omt da Mata II

0,1111-,11111

Central 1

Central II

Centro-Oeste

S1111

Sul 11

Minas Novas

Coronel Fabriciano
João Pinheiro

Alto Paranaíba
ltuiutaha

Salinas

Cataguases

Ponte Nova

Ouro Preto

Cu rvelo

Vespasiano

Campo Belo

Passos

Pouso Alegre

19 e 20/

22v23/5
26 e 27/5

2 e 3/6
16 e 17/6

9e 10/6

12 e 13/6

16e 17/6

19 e 20/6

23 e 24/6

26 e 27/6

30/6 e P77

3c4/7

7e8/7

4 milhões

4 milhões
3 milhões

3 milhões
3 milhões

4 milhões

3 milhões

3 milhões

3 muilhões

3 milhões

3 milhões

3 milhões

3 milhões

3 milhões



Em 1998, a Assembléia de Minas acompanhou o processo de assinatura
de convênios das Prefeituras com as Secretarias de Estado da Saúde e
de Assuntos Municipais, visando ao cumprimento das obras e ações
governamentais priorizadas durante as audiências públicas regionais
realizadas em 1997. Foram assinados, ao todo. 490 convênios.

Em dezembro de 1998, a Assembléia promulgou a Emenda Constitucio-
irnl ii" ;(, que fixa um percentual iiio inferior a Um por cento da receita
('orTeutt' ordinária do Estado para atender às propostas j)riorizadas nas

audiências pul)Iicas regionais.

Eventos institucionais

Voruiis técnicos, seminários legislativos, ciclos de debate e
tele()l1lerêr1cias São algumas iniciativasivas de aproxiniação com a socie-

miade, promovidas pela Assembléia (lesde o inicio (Ia década de 90, qWUi-

tio st' aprofundou O l)'0C(SS0 de inlcrltwucâo com a população (li' Minas
Gerais.

)s seminários legislativos ('OflstitLlPfll t'VefltOs de grande porte sobre
temas da rottjiintura e trazem para o l lziriaínento diversas correntes de
ojuti iao. promovendo debates que resultam cm doeu luento de SUl)SÍdiO ii
atividade parlamentar - geral meu te um anteprojeto de lei.

Nos fóruns técnicos, segmentos especializados discutem temas especí-
ficos, produzindo relatórios que também sao ponto de partida para ações
dos deputados.

Já nos ciclos de (lebates, que aconte('enI get'almneflt(' em um único lia.
especialistas O' socie(lade (liscutdfli lemas da conjuntura.

As teleconío'rências constituem umatIflIil est rateia adicional que a Assem-
bléia de Minas passou a usar, a partir de 1997, para ampliar a discus-
são de temas relevantes com os diversos setmentos da sociedade, em
to(i() o l:sttd).

Os quadros a seguir detalham os eventos realizados pela Assembléia
durante a 13" Legislatura.

T[[CONF[RÊNCIAS (1997-1998)

Au	DATA	 TEMA
1997	2/12	1 nipacto e Perspectivas da 1 ei o" 9.324

9/12	Impacto e Perspectivas da Lei n ll 9.424

1995	17/2	Novo Código de Trânsito Brasileiro

:31/3	Ensino Municipal e os Repasses do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério

1-5/1 4	Planos e Seguros Privados de Assistência â Saúde

9/6	Legislação Eleitoral



ANO
1995

IM

DATA
11 a l5/:

21/6

28 e29/9

11 e 12/12

13/3

25/3

29/3

9/10

6/11

18/11

21/3

25/4

28/8, 1/9 c5/11
9/12

1998
	

15e 16/7

3/12

CICLOS DE DEBATES

TEMA
lielui'ina Constitucional

Taxa de Juros e Estabilidade Econômica

Autogestão: Associativisnio e Cooperativismo

Gás Canalizado

A Reforma do Estado em Minas Gerais

Legislação Eleitoral
Agrihusiness

Minas das Águas

Organização e Funcionamento dos Novos Municípios

O Sistema Federal de Ensino e o Desenvolvimento de Minas Gerais

A (ia. Vale do Rio l)ore na economia nacional

Implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educaç
Nacional

Direito ,, humanos: Avaliação do Progrania Nacional de l)ireit
Humanosnos

Segurança Pública e l)einocracia
Implantação e Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica

Reforma do Estado - As Organizações Sociais

Tribunal de Contas: Experiências e Perspectivas

FÓRUNS TÉCNICOS

ANO

1995

1996

1997

199 (1

DATA

27 a 29/11

'20 a 22/3

31/3 a3/4

16 e 17/10

10 a 12/li

l./ 4/

12c13/11

TEMA
Política Ambierital

Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo

Orçamento e Políticas Pública,,

Seguridade Social do Servidor Público de Minas Gerais

Ensino Fundamental sou a Nova lÁ'ms1aça()

Gestão dos Recursos Públicos e Cidadania

Desafios da Cadeia Produtiva do Leite

Organização do Poder Judiciário: Novas Perspectivas
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SEMINARIOS LEGISLATIVOS

ANO	DATA	 TEMA

19!)5	23 a 26/10	Turismo - Caminho das Minas

9 e 10/11	Brasil e Estados Unidos - Federalismo e Fortalecimento dos Legislativ
Estaduais

1996 	2 a 5/9	Reforma Agrária em Minas

1998	17 a 20/8	Direitos Humanos e Cidadania

Os sem iiiarios legislal ivos e fóruns técnicos realizados no l)erÍO(1 ri'-
sultarain na elaboração (li' diversos projetos de lei que forain aprovados
e promulgados. Dentre essas leis. destacam-se:

• Lei 11.744/95. que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
(Fund(,rur):

• Lei 11.812/95. (1u(' (Jisp()e sobre a inspeção C riscalização sanitária de
produtos de origem au i mal:

Lei 11.830/95, que criou o Fundo Estadual (te Hal)itatO

• Lei 11 .903/9;-). que criou a Secretaria (le Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável,

• Lei 12.396/96.  que (listRa» sobre o Conselho Estadual (1(1» Turismo:

• Lei 12.398/96. (limo' dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo:

• Lei 12.622/97 e 12.968/98 que criou a Ouvidoria de Polícia.:

• Lei 12.765/98, que estabeleceu a obrigatoriedade de manutençai) (Ir
defensor público em todas as ('unia rcas de Minas Gerais.,

Lei 12.767/98. que incluiu o tema direitos humanos" TIOS currículos
escolares:
• Lei 12.936/98. que estabeleceu diretrizes para o sistema prisional do
Estado:
Lei 12.985/98, que transferiu para a Secretaria de Estado da Justiça a

administração de estabelecimentos prisionais:

Lei 12.986/98. que 1 it nsformou a Secretaria (te Estado (Ia Justiça riu
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos.

Atendimento ao cidadão

A (iuIstiluiçw) (te Hill espaço próprio Pariu (1 atendimento às diferentes
demandas (li' consulta t' 1 nterloeuu.u) (lo cidadão deu origem à implan-
tação, nesta legislatura, do ('entro de Atendimento ao Cidadão. Nele, o
visitante encontra serviços (te inforniação 1.' pesquisa que permitem O)

acesso aos bancos de dados existentes - internos e externos - e às pu-
blicaçües do Legislativo.
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O (\C dispõe também de um serviço de atendimento ao consumidor, o
Procon Assembléia, inaugurado no início de 1997. Ali, o cidadão recebe
informação e orientação Sobre SUS direitos fl() caso de contratos de
aluguel, (10' prestação de serviços ou nas aquisições de bens e equipa-
mentos. Além de intermediar soluções em caso de conflito, OS consulto-
res do Procon assessoram prefeituras e entidades do interior, que ainda
têm dificuldade de acesso à legislação do setor.

O serviço "Rtle com as Comissões", implantado em novembro de 1997,
permite que o cidadão encaminhe sugestões para aperfeiçoar projetos
em tramitação) na Assembléia, bem corno propostas ou denúncias em
relação a qualquer instituição pública, que são encaminhadas à análise
das Comissões permanentes.

Média de atendimentos

CM- informação e pesquisa - 550 pesquisas mensais

PROCON ASSEMBLÉIA - 870 atendimentos mensais

FALE' COM AS COMISSÕES -30 registros por mês

Em julho de 1998. a Assembléia de Minas descentralizou o Procon As-
seinhléia, implantando o serviço também num posto na região central
de Belo 1 lorizonte, na Praça Sete, junto a outros serviços oferecidos por
órgãos públicos do Estado. Lá, o Procon Assembléia manteve uma mé-
dia de 40() atendimentos mensais.

Espaço Político-Cultural

Fbrmado pelo teatro, pela galeria de arte do hall principal e pela tribuna
popular, o Espaço Político-Cultural é um espaço aberto às manifesta-
ções culturais e políticas do Estado, dispondo da infra-estrutura neces-
sária à realização de ('ventos.

O teatro é aberto à apresentação de espetáculos variados e serve à pro-
moção) de palestras e à exibição de filmes.

Na galeria, a agenda das exposições privilegia iniciativas coletivas e
mostras que se relacionem, de alguma forma, aos temas presentes no
processo legislativo. Foram feitas, na atual legislatura, 50 exposições
de grupos e artistas diversos.

A tribuna foi palco de manifestações coletivas, acolhendo movimentos
de trabalhadores, associações comunitárias e encontros de organiza-
coes nao governamentais.
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APRESENTAÇÕES NO TEATRO DO ESPAÇO POÍTICO-CULTURAL
ATIVIDADE

Teatro lula nu!

Teatro de adulto

StioWs 1flhiSi(Li5

Zás *

Eventos i[1StitUciI)II[tiS*

1995	1996	1991	1990	TolAi.	PÚBLICO

69	77	59	277

49	48	51	tio	208	12.599

23	27	31	45	126	11.093

-	34	36	37	107	13.082

99	91	135	-18	103	33.500

* l'r()jet() desenvolvido pela própria Ass mbléia. que traz para os ser%-
(loreS unia ()peã() (te cultura e entretenimento

** Estão incluídos ('Ventos abertos ao público promovidos por outras
instituições e entidades, além da Assembléia

Informação e Comunicação

Duas iniciativas na árca da c)muni('açao marcaram a 1 egisIatura. cri-
ando novos espaços de diálogo com o ci(Ia(kTro e de (livulgaçã() do traba-
llI() parlamentar, tornando mais transparentes as atividades do
Legislativo mineiro.

Pioneira na utilização da internet. a Assembléia Legislativa de Minas
implantou e vem mantendo um site que Possibilita O acesso à agenda do
(lia, aos principais acontecimentos da ('asa e a toda a matéria legislativa
publicada no Diário do Legislativo - suplemento do "Minas Gerais..
órgão oficial do Estado.

site permite ainda acesso a (lados sobre tramitação de Pr IetOs e à
legislação em vigor, incluindo a Constituição estadual. Também estão
disponíveis os resultados das últimas eleições e informações detalha-
das sobre os municípios mineiros, rntre outras opções.

1 itaugurada ciii 30 de novembro de 1995, a TV Assembléia foi a primei-
ra emissora do gênero a ser instalada no Brasil. A emissora transmite
ao vivo as reuniões de Plenário, (las t'oDhissÕt'S e os pri n('ipais eventos
da ('asa. \eicula também programas informativos, educativos e de debates.

A TV Assembléia mantém. hoje. 17 horas de progr lilil O (liária, de
segunda a sexta-feira, e 12 horas nos sábados, domingos e Feriados.
Opera no sistema de TV a cabo na Região Metropolitana de Belo
1-lorizonte e nas cidades de IJberlândia. Araguari. Governador \iladares.
Montes Claros. ( 'arati riga e 1)ivi nópolis. Patrocínio ta nili( , iii montou. j)Oi'

iniciativa da prefeitura. sistema de recepção do canal legislativo, que é
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Formação da cidadania

Perto de 7 mil alunos na faixa de 8 a 12 anos, matriculados nas

primeiras Séries do CflSifl() fundamental participaram, nos últimos

quatro anos, do projeto Cidadão Mirim, que transmite às crianças, de

forma lúdica, noções de ação política, do trabalho parlamentar e do

processo legislativo.

A Escola cio Legislativo promoveu seis seminários, com dezenas de

Palestras Sobre lemas relevantes ligados à democracia, à política e ao

Parlamento.

'fc'e início O) CUFS() de pós-graduação em assessoria tocnico-legislativa

avançada, uma iniciativa (Ia Assembléia em parceria com a

universidade ftderal de Minas Gerais.

Dezesseis edições (la Revista do Legislativo e cinco dos Cadernos da

Escola do Legislativo SOiliaralil-Se, no período, ao acervo que a

Assembléia coloca à disposição dos interessados, para o estudo de

temas históricos e questões da atualidade.
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Educação para a Cidadania

A AsseIIIl)léia desenvolveu jH'O,jelOs específicos, (te formação política lu'a
as criançaS, a(h)Iescentes e estudantes universitários que visita ni o

Legislativo.

() l)1j'10 Cidadão Mirini, iniciado eII 199-5, tem como base unia coleção
de cIII('() livros de lil('I1tura infantil e uni jogo (Jtie mostra as diferentes
etapas de diScussão, apresentação e apivacaoo (It' 1111) projeto) de lei. As
crianças visitam ii ;\sseinbléia eni grupos P( ' ( l LI( ' 1105 (', acompanhadas
por seus professores, têm urna "aula - sobre os três Poderes e o processo
legislativo. Depois, na brincadeira com o jogo, fixam OS conceitos básicos
(JU(' lhe foram repassados. As visitas dos alunos ocorrem às segundas e
sexta-leiras, e perto de 7 mil crianças já participaram do projeto.

() p(0j('t() Caminhos para l)emocracia é destinado a alunos (10 ensino
Médio. Além de urna visita orientada às dependências da Assembléia,
os alunos têm a oportunidade de assistir a uni vídeo em linguagem de
quadrinhos, que ilustra a importância da participação política. Dentro
do projeto Jornada tniversitária, a Assenibléia promove a visita
monitorada de estudantes universitários, com o objetivo (te o'scla ro'rei'
como se desenvolvem os trabalhos e as funções do Legislativo.

Capacitação e formação política

('ursos e seminários abertos ao público foram iniciativas de formaçao
política implementadas 1)0) período pela Escola (10) Legislativo.
Participaram espo'' ialistas e peslu isadores de renome, como os

professores Fábio Koinler ('otnparato, Paul Siriger, Fernando l4imongi,
Milton Santos e Vera 'l'elles, da 1

O trabalho desenvolvido pela Assembléia lia área da formação política
mereceu o recon heci niento da Fundação Roberto Marinho, que propõs
uma parceria para a realização de uma Série de aulas para o rlele(.t1I.so)
OOt) a t'n'a (to tenta -0 Estado e o ('idadão", a serem exibidas, em bre-

ve. na TV Globo e na TV Futura.

Com o objetivo de ita'etitivar a Produção (te trabalhos científicos que
possam subsidiar a elaboração legislativa e o exercício (Ias funções de
coni rolo' e fiscal ização. a Assembleia de Minas instituiu, em 1998, o
"Prêmio Escola doi que consiste em ('UlI('Urso) (te
monografias inédita ,., sobre temas relacionados com O) Poder Legislativo,
nas categorias estudantil e profissional.

28



Publicações
A Assembléia manteve, na presente legislatura, a edição trimestral da
Revista do Legislativo, com reportagens, artigos e entrevistas sobre
questões da conjuntura política e econômica. Foram também editados,
no período, cinco Cadernos da Escola do Legislativo, com documentos,
artigos e resenhas que visam ao aprofundamento (la reflexão em torno
de fatos históricos e de grandes temas políticos e culturais cia atualidade.

A Escola. do Legislativo também foi responsável pela edição da coleção
"Passo a Passo", que visa facilitar o acesso do público externo às infoi
mações necessárias ao acompanhamento efetivo) dos trabalhos realiza-
dos pelo Poder Legislativo.

A Assembléia lançou os dois primeiros volumes da Coleção Memória
Política de Minas, que registram a história de dois deputados da As-
sembléia Constituinte de 1947, representantes das duas correntes polí-
ticas que polarizaram a vida do País até 1964: o ex-deputado Fabrício
Soares da Silva, da extinta UI)N, e um dos fundadores do também extin-
to ] >,SI), Pio Caiiedo. Os próximos volumes a serem publicados trazem o
depoimento de dois outros nomes importantes na, história política de
Minas: Oscar Corrêa, da U1)N, e Armando Zilier, do PCB.

Foi editado, ainda, o Glossário (te Termos Parlamentares, contendo mais
de 500 verbetes de uso freqüente I)eloS parlamentares no exercício de
suas funções. A publicação está disponível nas versões português-inglês,
português-francês e português-espanhol.
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esenvoIvimonto organizacional

Uma ampla reforma organizacional resultou na redução pela metade

do número de diretorias existentes na Casa e na extinção de

cargos de chefia.

A estrutura dos gabinetes foi redirnensionada, dando maior liberdade

aos parlamentares para a composição de suas equipes,

sem ampliação de gastos.

A Assembléia absorveu inovações tecnológicas que aumentaram a

produtividade e (leram maior agilidade aos processos.

O investimento no desenvolvimento profissional rios servidores foi

significativo, com a realização de cursos e a implementação de um

programa de capacitação específico para servidores de gabinetes.

A racionalização do espaço físico e a padronização dos gabinetes

foram outras iniciativas de destaque no período.
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Redução de custos

A Assembléia de Minas promoveu, nos últimos anos, um esforço de re-
dução de gastos que teve resultados significativos. O enxugamento da
estrutura administrativa levou à redução do grupo estratégico-
operacional e à extinção de 110 cargos de carreira, com a decisão de
não repor a mão-de-obra que se aposentou OU aderiu ao Programa de
Desligamento Voluntário (P1)V). Foram extintos ainda 26 cargos em
comissão e todas as funções gratificadas na área administrativa, com a
implantação de remuneração variável, que mede a produção individual
de cada servidor.

Também nesse período implementou-se projeto de compartilhamento de
custos, que promove a divisão, entre os envolvidos, de despesas
referentes a diferentes atividades realizadas pela Casa, em parceria com
outras instituições.

Valorização do servidor

A implantação de novo sistema de carreira, a partir de 1997, baseou-se
em três pressupostos: capacitação profissional, avaliação de desempe-
nho e igualdade de con(lições. Com esse sistema, o servidor da Casa se
desenvolve na carreira mediante ingresso, através de seleção, no Ban-
co de l)esenvolvirnento do Servidor (Bl)S), que compreende quatro eta-
pas de estudos: Ciclo Básico (60 horas); Ciclo Temático (75 horas); Es-
tudos Complementares (105 horas) e Reciclagem (60 horas/biênio).

A Assembléia, organizou, em parceria com a Universidade Federal de
Minas Gerais, um curso de pós-graduação lato sensu em Assessoria
Técnico-Legislativa Avançada. As aulas, iniciadas em agosto de 1998,
visam aprofundar a qualificação profissional no contexto da área espe-
cífica de assessoria técnico-legislativa, mediante conhecimento
interdisciplinar e em processo de formação continuada.

Um outro curso de especialização, em convênio com a PUCMinas, teve
início em janeiro deste ano. O CUrSO oferece estudos acadêmicos e apli-
cados na admiiiistraçã.o 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.

Visando dotar a Casa de quadros técnicos competentes e capazes de dar
resposta aos desafios específicos do Podem; inovou-se até mesmo na for-
ma de ingresso mia Assembléia, CU() concurso público passa por duas
etapas: V' - provas e títulos; 2a - curso com duração de três semestres.
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Novas tecnologias

A Assembléia de Minas mantém posição de destaque 00 cenário ilacio-
na! Clii relação à aplicação dos flCUI'50S (la informática para apoiar a
atividade legislativa e parlainentar.

Foram desenvolvidos sistemas específicos de apoio às atividades dos
gabinetes e de circulação de documentos vinculados tio) )r0CeSSO
legislativo. As principais bases de (lados do Legislativo mineiro, que
contêm as normas jIirí(licaS do Estado e as matérias em tramitação na
Casa, estão disponíveis para consulta na. internet. Sistemas
informatizados (tão) suporte a toda os setores a(lflhillistrati vos da As-
sembléia, agilizando rotinas e reduzindo custos.

No Plenário, a instalação (te 11111 painel eletrônico facilitou os processos
de votação) e verificação de presença. As novas tecnologias tornaram
possível a realização de teleconferêiicias, com particÁpação dos interes-
sados por meio) de correío eletrônico) e fax, e abrem caminho para, a
realização) de outros eventos interativos.
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foalecimeDto do Legislativo

Os diferentes programas e projetos da Assembléia de Minas vêm

merecendo a atenção de lideranças políticas e quadros técnicos de

outras Assembléias e Casas Legislativas.

Além do intercâmbio parlamentar e (Ias iniciativas de cooperação

técnica, merece ser ressaltada, no período, a continuidade do

programa de cooperação com os municípios, mediante i realização de

cursos para vereadores, prefeitos e servidores dos Legislativos e

Executivos municipais.

No final de 1998, a Assembléia foi destaque no relatório do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (Bh!)), como exemplo a ser

seguido por outras Casas Legislativas.
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Intercâmbio e organização

As ai ivida(les deinier( .âmbi() ciii re as varias Asseiiihleias Legislativas
do Brasil, sol) a liderança da Assembléia de Minas, tiveram como
resu Ita(lo a criação, em 1996,  da União  Nacional dos Legislativos
Estaduais (UNALE ) Inspirada em experiências internacionais
similares, a [NALE congrega todas as Assembléias Legislativas do País
e SCI1S deputados, contando também com a I)arti(iPt(Ïo de seus quadros,
técnicos.

A Assembléia mineira teve destacada participação na 1 e na II
Conferência Nacional dos Legislativos estaduais, promovidas pela União
Nacional dos Legislativos Estaduais (IJNALE) em 1997 e 1998.

Durante a 1 Legislatura, a Assembléia Legislativa de Minas recebeu
visitas de parlamentares de outros Estado ,, e países, entre as quais
vale mencionar a de representante da ('omissão do Mercosul. ocorrida
Cfll ,jLJiIli() de 1998,  l)iltI limiar acordo de cooperação recíproca. entre OS

parlamentarespariamentares dos países (UC integra tu o Mercosul.

Cooperação com os municípios

Etit 1997, il :\sseflibléia promoveu en(i)nlros em 10 cidades mineiras.
dentro do Projeto (iestão Pública Regionalizada. Além de oïerecer
palestras técnicas sobre assuntos de interesse do município, esses
eventos visaram contribuir para o desenvolvimento institucional (loS

governos locais e proporcionar o intercâmbio entre agentes políticos e
segmentos técnicos municipais. () projeto contabilizou, ao todo. 961
participantes, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários
municipais, assessores de assoeiacucs mnicrorregionais e servidores
públicos tle 3.50 cidades.

Dando continuidade a sua política de cooperação (0111 OS mii niclpios. a
Asseiiihléia promoveu . ( ' Iii 1998. curso de extensão intitulado "Forma-
Ç() (10 Agente Público Municipal", visando à capacitaçao (le j)refeitos,
vereadores e servidores do Executivo e do Legislativo municipais. A
atividade envolveu 18;-) 	icipantes. (IUC tiveram a oportlifli(la(le de
trocar experiências e ampliar seu nível de conhecimento em relação à
administração pública e ao assessoramento político-parlamentar. En-
tre os tentas discutidos, destacam-se Introdução a Administração-,
Processo Legislativo". "Redação Legislativa". "'l'ribunal de ('untas:

Organização e Competência", e "Prestação de ('omitas".

34



Reconhecimento e premiação

O avanço institucional obtido pela ASSeIIIhI("ia de Minas tem 51(10 objeto
de reconhecimento nacional e internacional.

Em março de 1996,  o Legislativo mineiro recebeu citação no livro
"1)ivulgação Jornalística - Relações Públicas", de I)orothv l)otv, que,
nos Estados Unidos, integra importante coleção de obras de referência
sobre o assunto.

A infra-estrutura existente e a qualificação dos quadros técnicos da
Assembléia mineira chegaram a ser objeto do seguinte comentário de
consultor independente para o Banco Interamericano de l)esenvolvi-
mento, em relatório produzido em 1998, após visita a sete Casas
Legislativas, incluindo as Assembléias de São Paulo, do Rio de Janeiro
e de Goiás: -De todas as Assembléias visitadas, a mineira é de longe a
melhor equipada em termos (lO' equipamento, software e recursos linina-
flOS especificamente. Nestes quesitos, l)0(1tLS( considerá-la, cru diver-
sos aspectos, como estando mais 'incrementada' e mais avançada do
que o próprio Congresso Nacional."

A Assembléia recebeu, na atual legislatura. OS prêmios V Prêmio MG
Turismo", pela realização do Seminário Legislativo "Turismo: caminho
das Minas", em 1995; o "Prêmio Opinião Pública, 1997", pelo Conselho
Regional de Relações Públicas dos Estados (lo' São Paulo e do Paraná
(Conrerp), em reconhecimento ao projeto Cidadão Mirim, e (1 "VII Prêmio
MG Turismo", pela criação (Ia Comissão de Turismo. Indústria e
Comércio, em 1998.
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ANEXO 

Deputados à Assembléia Legislativa
do Estado do Minas Gerais

13 1 Legislatura - 1 112195 a 3111199

AGOSTINHO PATRUS (PTB, PSDB)

1/2/95 a 2011197. data em que se afasta para asu Hili • a fu na() dv
vcretúrio de Estado da ('asa Civil:

:/:1Ps a : 1 ,/ 1/99.

AÍLTON PARANAÍBA VILELA (PPR, PSDB)
r/2/95 a :31 / 1,199

AJAI.MAR JOSÉ DA SILVA (PTB, PSDB)

1 '','2/95 a :31/1 / 99.

ALBERTO PINTO COELHO JÚNIOR (PP, PPB)
l'72/95 a. :31/1/99.

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES (PP, PPB)
12/95 a :31/1/99.

ALENCAR MAGALHÃES DA SILVEIRA JÚNIOR (POT)
1/2/95 a :31 / 1/99.

A1.MIR CRISTÓVÃO CARDOSO (PT)
1 0/2/95 a 31/112/96, data em que reiwnria para assumir o mandato de

preivito municipal.

ALVARO ANTÔNIO TEIXEIRA Dt#s (PDT)

11/2/95 a :31/1/99.

ANDERSON ADAIITO PEREIRA (PMDB)

1/2/95 a 31/1/99.

ANIVALDO ANTÓNIO DOS SANTOS COELHO (PT)
1'';'2/95 a :31/1/99.

ANTÔNIO GENARO DE OLIVEIRA (PP, PPB)
1 ''/2/95 a :31 / 1/99.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA (PMDB)

1 ''"2/95 a 31/1/99.

ANTÔNIO ROBERTO LOPES DE CARVALHO (PMDB)

1/2195 a 31/1/99.1/99.

ANTÓNIO TONINHO FELIPE LEITUNE (PMDB)

1/2/95 a :31/1/99.	36



BENEDITO RUBENS RENÕ BENÉ GUEDES (PDT)

1/2/95, (lata em que se afasta para assumir a Íunça() (li' ecretári() de
Estado de Recursos Hídricos;
14//97 a :31/1/99.

CAR1.OS MOURA MURTA (PP, PPB)

1°/2/95 a 31/12/96, data em que renuncia para assumir o mandato de
prefeito municipal.

CARLOS tPIIEITH PIMENTA DE FIGUEIREDO (P1., PSDB)

1°/2/95 a 31/1/99.

CLEUBER BRANDÃO CARNEIRO (PFL)

P/2/9-5 a 31/1/99.

DIIJON LUIZ DE MELO (PTB)

1'2'95 a :31/1/99.

DINIS ANTÔNIO PINHEIRO (PSU)

1/2/95 a 31/1/99.

OJAI.MA FIORÊNCIO DINI! (PFI.)

1/2/95 a 31/11/99.

DIJRVAL ANGELO ANDRADE (PT)

1"/2/95 a :31/1/99.

ELMO BRAL SOARES (PP, PPB)

1/2/95 a :31 / 1/99.

ERMANO BATISTA FILHO (P1., PSDB)

I/2/95 a 31/1/99.
FRANCISCO RAMALHO DA SILVA FILHO (PSDB)
1"/2/95 a :31/1/99.

GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (PT)
1/2/95 a 31/1/99.

GERALDO GOMES REZENDE (PMDB)

1°/2/95 a 1°/1/99, data em que se afasta para assumir a função de Se-
('retário de Estado da Indústria e Comércio.

GERALDO PAvuNo SANTANNA (PMDB, PF1.)

192/95 a 31/1/99.



GILBERTO Gil WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES (PP, PPB)
1°/2/95 a 31/1/99.

GILMAR ALIJES MACHADO (PT)
1"/2/95 a 31/1/99.

GLYCON TERRA PINTO (PP, PPB)
1"/2/95 a 31/1/99.

HELYTARQÜÍNIO (PP, PSDB)
1"/2/95 a 31/1/99.

IBRAHIMJACOB(PDT)
1 0/2/95 a 31/1/99.

IRANI VIEIRA BARROSA (PSD)
1"/2/95 a 31/1/99.

IVAIR NOGUEIRA DE PINHO (PDT)
P/2/9-,5 a 10/1/99, data, em que se afasta para assumir a função de

ecretírio (le Estado de Esportes.

IVO JOSÉ DA SILVA ( PT)

1/2/95 a :31/1/99.

JAIRO ATAÍDE VIEIRA (PFI.)
P/2/95 a 31/12/96, data, em que renuncia, para assumir o mandato de

prefeito municipal.

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (PSD, PDT)
1°/2/95 a 31/1/99.

JOÃO LEITE DA SILVA NETO (PSDB)
1°/2/95 a 31/1/99.

JORGE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA (PMDB)
1°/2/95 a 31/1/99.

JORGE HANNAS (PFL)
172/95 a 24/9/98, data em que falece.

JOSÉ ARNALDO CANARINHO (PSDB)
1/2/95 a :31/1/99.

JOSÉ BONIFÁCIO MOURÃO (PMDB)
1"/2/95 a :31/12/96, (lata em que renuncia para assumir o mandato de

prefeito municipal.

JOSÉ BONIFÁCIO TAMM DE ANORADA (PTB, PSDB)
1°/2/95 a 31/1/99.

JOSÉ CASTRO BRAGA (PDT)
I"/2/95 a :31/1/99.

JOSÉ FERRAL DA SILVA (PTB)
l"/2/95, data em que se afasta para assumir a função de Secretário

de Estado do Trabalho e Ação Social;
15/2/96. (lata em que reassume o mandato e renuncia para assumir o	38
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JOSE HENRIUUE LISBOA ROSA (PMDB)
1 /2/95 a 31/1/99.

JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS (P508)

172/95 a 31/1/99.

Jost MIGUEI. MARTINI (P508, PSN)
1 «,'2/95 a 31/1/99.

JOSÉ MftITÃO COSTA (P508)

10/2,/95, data em que se afasta para assumir a função de Secretário
de Estado de Assuntos Municipais:
30/12/96 a 31/1/99.

KEMII. SAIO KUMAIRA (PMDB, PSDB)
1°/2/95 a 31/1/99.

I.EONÍDIO HENRIQUE CORRÊA BOUÇAS (PFL)
1 < 1/2/95 a 31/1/99.

LUIZ ANTÔNIO 1ANTO CAMPOS BORGES (PP, PPB)

1 '/2/9.5 a 31/12/96. (lata ciu que renuncia para assumir o niatidato de
prefeito municipal.

MARCELO CECÉ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (PTB)

1 < 72/95 a 31/12/96, data em que renuncia para assumir o mandato de
prefeito mu ii icipal

MARCEI.O JERÔNIMO GONÇALVES (PDT)
1/2/95 a 13/8/97. (lata em que se afasta para assumir a função de
Secretário de Estado de Minas e Energia:
3/3/9 a 31/1/99.

MARCO REGIS DE ALMEIDA UMA (PPS)

1°/2/95 a 31/1/99.

MARCOS HELENIO LEONI PENA (PT)

1°/2/95 a 31/1/99.

MARIA JOSÉ HAU[ISEN FREIRE (PT)

1"/2/95 a 31/1/99.

MARIA OIÍVIA DE CASTRO E OLIVEIRA (PSDB)
l°/2/95 a 31/1/99.

MAURI Jost TORRES DUARTE (PMDB, PSDB)
1V2/95 a 31 / 1/99

OLAVO BILAC PINTO NETO (PFI.)
1 «/2/95 a 31/1/99.

OLINTO DIAS GODINHO (P1, PTB)
1"/2/95 a 31/1/99.

PAULO CÉSAR DE CARVALHO PETTERSEN (PP, PPB, PMDB)
1"/2/95 a 31/1/99.
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PAULO SÉRGIO MIRANDA SCH[TTINO (PTB)

172/95 a 31/1/99.

PERICLES FERREIRA oos ANJOS (PSDB)

1/2/95 a 31/1/99.
RAUl. UMA NETO (PMN, PPB, PDT)

I U/2/95 a fl/1/99.
RÊMOl.O REMINHO ALOISE (PMDB, PFI)

1/2/95 a 31/1/99.
ROMEU FERREIRA DE QUEIROZ (PTB, PSDB)

1/2/95 a 31/1/99.

RONALDO VASCONCELI.OS NOVAIS (PI)

1/2/95 a 31/1/99.

SEBASTIÃO COSTADA SILVA (PFL)

1/2/95 a .311/1/99.
SEBASTIAO HEl.VËCIO RAMOS DE CASTRO (PP, PPB)

172/95 a :31/1/99.

SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA FILHO (PFL)

1/2/95 a 31 // 1/99.

SIMÃO PEDRO TOLEDO (PTB)

172/95 a 1915197. (lata cui que renuncia para assumir o cargo (le
(OiiS(II1Pi ro do Tribunal de Contas (10 Estado de Minas Gera is.

TARCíSIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIIIUES (PMDB, PSDB)

1 11/2/95, (lata (ni quese afasia para assiiniir a função de Secretário
de Estado (Ia •Justiça:

3/3/98 a 31/1/99.
WANDERI.[Y GERALDO DE ÁVILA (PSDB)

1 0/2/95 a 31/1/99.
WILSON DE OLIVEIRA TRÚPIA (PV, PFI.)

1"/2/95 a 31/1/99.
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Suplentes que exerceram mandato e foram efetivados

ANTÔNIO EusTAulo ANDRADE FERREIRA (PMDB)

3/2/95 a 2/1/97, como suplente;
3/1/97, data em que é efetivado na vaga. do Deputado Bonifácio Mourio.
a 31/1/99.

ARNALDO FRANCISCO PENNA (PSDB)

3/2/95 a 1°/1/97, COffl() suplente;
2/1/97, (lata em que é efetivado na vaga do Deputa-do Marcelo Ceeé, a
31/1/99.

MAURO LOBO MARTINS JÚNIOR (P1., PSDB)

3/2/95, data em que se afasta para assumir a função de Secretário de
Estado de Ciência e lècnologia;
16/2 a 22/2/96, com efetivação na vaga do l)eputado José Ferraz, segui-
da de afastamento para reassumir a função de Secretário de Estado;
17/11/97 a 31/1/99.

MIGUE1. ARCANJO DA COSTA BARROSA (PTB, P50)

6/2/95 a :30/12/96:
2/1/97 a 18/5/97:
19/5/97, data em que é efetivado na vaga do Deputado Simão Pedro
Toledo. a 31/1/99.
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Suplentes que exerceram mandato

ADE[MO CARNEIRO LEÃO (PT)
:3/1/97 a :31/1/99.

AMBRÚSIO PINTO (PPB I PTB)
3/1/97 a 31/1/99.

BA[DONEDO ARTHIJR NAPOI.EÃO (PSDB)
5./;/97 a 1 (i/ 11/97

[[DE FIGUEIREDO BRANDÃO (PDT, PSDB)
3//95 a 2/3/98:

5/1/99 a 31/1/99.
GERALDO DA COSTA PEREIRA (PMDB)

3/3/97 a 2/3/9:
5/1/99 a :31/1/99.

ISABEL DO NASCIMENTO (PPB)
2N/1 09 a :31/1/99.

JAIME MARTINS no ESPÍRITO SANTO (Pf[)
3'1/97 a 5/3/97. data ciii que faIii.

LUIZ FERNANDO FARIA (PPB)
10/3/97 a 311/1/99.

ROBERTO MALIRO AMARAI. (PSDB)
1/1/97 a 2/3/9.

WILSON PIRES NEVES (PFL)
3/1/97 a 31/1/99.
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ANEXO II

Seminários realizados pela Escola do Legislativo

19951998

Formação Política 1

(12/08 a 14/10/96)

PALESTRAS:
Organização e Funções do Legislativo - Fábio Konder Comparato

(Escola de Governo - SP)

• Política. Democracia. e Cidadania - Maria de Fátima Junho Anastasia
(UFMG)

• As 1 nstituiçües Políticas: Os Poderes Legislativo. Executivo e Judiciário
- Olavo Brasil (le Lima Júnior (UFMG)

• Participação e Representação Política - Leonardo Avritzer (UFM(I)

• Social-Democracia: Compromisso e Crise - Carlos Ranulgo E de Meio
(UFM(i)

• Neoliberalismo e Globalização - Paul Singer (USP)

• Determinantes do Comportamento Eleitoral no Brasil - Mônica Matta
Machado de Castro (UFMG)

• Congresso Brasileiro: Análise da Organização e da Produção
Legislativa - Fernando Limongi (USP-CEBRAP)

• Políticas Públicas: Saúde e Educação - Maria Mercês Somarriba
(UFMG)

• Política e Ética - Murilo Carneiro Pereira (Centro de Estudos Políticos
Carmo-Sion)

Formação Política II

(1°/09 a 29/10/97)

PALESTRAS:
-Formação da Cidadania no Regime Democrático - Fábio Konder
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Ideologia Políticas Contemporâneas - Sheila Baggio (UFM(I)



• I)emocracia, Participação e Políticas Públicas - AlitÔfli() Augusto
Pereira Pratos (UFMG)

• "Governance", Governabilidade e Reforma do Estado - El i)iniz (UFItJ)

• Sistema Judiciário Brasileiro - ('laudineu de Meio (PUC/SP)

-Missões do Poder Legislativo Contemporâneo - Luís Aureliano Gama
(te Andrade (tJFMG)

• Sistema Carcerário, Aparelho Policial e Direitos Humanos no Brasil -
Ed mu udo Campos Coelho (UFRJ)

• Impactos da. Reforma do Estado em Minas Gerais - Paulo Haddad
(UFMG)

• Meios de Comunicação, Política e Ética - Lélio Fabiano dos Santos
(IU('/MG)

• Globalização e Política. - Milton Santos (USP)

Seminário Trabalho e Existência
IJma parceria entre Escola (10 Legislativo (ALEMU), Instituto de
Relações do Trabalho e Instituto Jacques Marita.in (PU(.Minas).

(11 a 13/11/97)

PAINÉIS:

• O Mundo do Trabalho em Mudança.

Expositor: Márcio Poch ina n n (UNICAMP)

l)ebatedor: Antônio Álvares (Juiz do TRT)

Coordenador: Patrus Ananias (ALEMG/PUCMinas)

• As Muitas Faces do Trabalho Informal

Expositor: Luiz Antônio Machado da Silva (IUPERJ)

1)ebatedor: Eduardo Rios Netto (CEDEPLAR/UFMG)

Coordenadora: Maria Regina Nabuco (IRT/PUCMinas)

• Trabalho e Políticas Públicas

Expositor: Antônio Augusto Anastasia (Ministério do Trabalho)

I)ehatedor: José Edgard Penna Ainorini Pereira (ALEMG)

Coordenador: Deputado Ba.ldonedo Napoleão

• Perda do Trabalho, Perda da Identidade

Expositor: Eugène Enriquez (P&RTS VII)

l)ebatedora: M agda Neves (FAFICH/UFMG)

Coordenador: José Tarcísio Arnorim (PUCMinas)	
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A Crise das Relações do Trabalho

Expositor:Paul Singer (USP)

1)ebatedor: eJO() Antônio de Paula (CEDEPLAR/UFMG)

Coordenador: Deputado Bulac Pinto (ALEMG)

Formação Política III
(1°/09 a 29/10/98)

PALESTRAS:
• Partidos Políticos e Sistema Eleitoral Brasileiro: Para. Onde Vamos?
Antônio

• Otávio Cintra (Câmara dos Deputados)

• I)esafio das Grandes Metrópoles - Paulo Roberto Bretas (TV Alterosa)

• Reforma Política e o Poder Legislativo - David Fleischer (UnE)

-As Contas Do Governo São Da Sua Conta - Raimundo Pereira (Oficina
de Informações)

• Análise E Avaliação De Políticas Públicas - Jorge, Rubem Bitoii Tapia
(UNICAMP)

• Democracia, informação E Ética - Marcos Formiga. (Finep)

-Política, Educação E Cidadania - Agnela Da Silva Giusta (UFMG/
UEMG)

• Reforma Política: Parlamentarismo X Presidencialismo - De Novo? -
Fábio Wanderley Reis (1)('1'/UFMG)

• Análise Global Dos Resultados Eleitorais: Perspectivas Do Sistema
Partidário Brasileiro - Rachei Meneguelo (1)CP/ UNI(iAMP)

• Política, Ciência E Tecnologia - Francisco César Sá Barreto (Reitor da
UFMG)

A (des) Construção tios Direitos no Brasil
História Política de Minas Gerais e do Brasil

(7/10 a. 16/12/98)

PALESTRAS:
• Dimensões da Cidadania no Brasil - José Murilo de Carvalho (TJFR.J)

45	• Economia Moral e os Direitos na Colônia - Carla Aiiastasia. (UFM(i)

• A Construção da Liberdade sob o Domínio Senhorial e os Direitos dos



Escravos - Sílvia lara (UNICAMP)

-Justiça e Exclusão no Brasil Oitocentista - limar de Mattos (UFF-
Pt C/RJ)

• Associação, Obrigação, Separação: Direitos, Encargos e Privilégios
fl() Império - Fábio Faria Mendes (UFV)

-Violência fflt Primeira República - Michael Hall (UNICAMI)

• A Era (jetulista: Direitos Sociais e Cidadania - Maria. Célia Paoli (USP)

-Ampliação da Cidadania e Alteridade Política no Brasil Contemporâneo
- Heloísa Starl i ng (IÍFM (i)

• Direito Constitucional no Brasil: Efetividade e Mística - Menelick de
Carvalho Netto (UFM(I)

• Os Dilemas da Pobreza: Entre a Cidadania e a. Filantropia - Mera Telies
(USP)

Os Temas da Fundação e da Democracia no
Pensamento Político

(27/8 a 29/10/98)

PALESTRAS:
• Democracia Grega: História e Pensamento - Richar(i Romero (UFMG)

• A I)ernocra,cia em Marx - Haroldo Santiago (UFM(i)

• O Problema da Soberania Corno Problema Da Fundação: O Paradoxo
da, Soberania. Popular -,Juliana Magalhães (UFM(I)

• A Concepção sa Democracia Em Weber - Gilberto l)amasceno (FUNCESI
- Itabira)

• Constituição e Democracia: Os Fundamentos Pós-Metafísicos do Direito
Moderno na Era da l)essacraliza.ção da Política l)eliberativa, - Marcelo
Cattoni (UFMO)

-A( rítica de Carl Sehmitt à. Democracia Representativa - Cássio Corrêa
(UFM ('.)

• Pode a. l)esobedincia Civil Ser - Justificada Sem Apelar Para Urna
Fundamentação Ultima.? - Maria Fernanda Salcedo (UFMG)

• Ética e Política -,José Henrique Santos (UFMG)

• A Teoria do Artifício Em Hume - Jairo Dias Carvalho (IJFMO)

• () Conceito de Fundação No Pensamento Político de Hannah Arendt -
Nádia Souki (UFMG)

46



ANEXO III

Cadernos da Escola do Legislativo, Revista do

Legislativo e Coleção Passo a Passo

195198

Cadernos da Escola do Legislativo

CADERNOS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO - VOL.: 1

Apresentação - 1)eputado José Ferraz
11 ISe)la (li) Legislativo t SeUS Cadernos -,José II ipólit() (I(' Moura Faria
A 1)emocracia e a Ética - Roberto Romano
1)iálogo - Roberto 1\ilangabeira U nger
Palestra: Alan Badiou
Encontro com Alain Badiou - Ronald Rocha
Badiou, A Política, A Psicanálise - Célio Garcia
rf(Ioria Política: Maquiavel
Doeu menta
Livros
Mi S('elâ neo

CADERNOS DA ESCOLA oo LEGISLATIVO - VOL: II

De Perguntas e Respostas. Realidades e Idéias - Claudia Sampaio Costa
Da Eficiência, do Público e do Privado - N( ,wton Bitnott()
Conversa entre Adam Miclinik e Jtirgcii Hahermas
Novos Comentários - Alain Badiou
Um Outro Encontro - Ronald itocha
Teoria Política: Chantal Mouff
Documenta,
Livros Relatórios e Revistas
Miscelânea

CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - VOL.: III

Editorial
Os Limites da Consolidação da Democracia no Brasil - Paulo Sérgio
Pinheiro
Diálogo: Renato Janine Ribeiro
Cartas: Martin Heidegger
Teoria Política: Jtirgen Habermas
I)ocumenta
Livros e Revistas

47	Miscelânea



CADERNOS DA EscolA oo LEGISLATIVO - VOL.: IV
Editorial
P(1SaIflt1lt() Jurídico: Democracia,ni cracia. Estado e l)ireito na Sociedade ('ou-
temporaneil - Raffavle (le (ior(ri
l)ia logo: .Jaroh RoLozi nski
Arte e Política: Ficção Moderna e Política: Leitor e Cidadania - Silviano
Santiago
.1 Poesia (10) R('('SVaZIad() - \\aiidvr Meio Miranda
S:ao Legislativa: As Relatorias no Procedimento Legislativo - Angel
Iu is \lonso (le António
l)ocunienta
Miscelãriea

CADERNOS DA EscolA ou LEGISLATIVO - VOL: V
ldi1oriaI
\ l 'OrIllitÇaO de Governantes  - Fábio K. ( 'om parato
1 'eiis;iiiiento J urí(li(): 1 )i reito. Filosofia e Interpretação - Hans Kelsen -
I(oual(l l)uvrkin
Se(t10) lÁgislaliva - A Renovação do Trabalho Parlamentar na Assem-
bléia Nwional Em inresa - .Jan Pascal
I)ocunienta
Carta,,
miseciáliva

CADERNOS DA EscolA DO LEGISLATIVO VOL.: VI
Editorial
1);1 Política dos Estados a Política das Empresas - Milton Santos
(ilohalizaçio: Afinal, do que se trata" - Paul Singer
Arte e Política: Atração do Mundo - Silviano Santiago
:1 Emergência das Novas Eneiias Utópicas - (iilberto •J. B. I)amasceno
Seção Legislativa: () i)ireito de Emenda - Slimane Lakrouf
I)ocunienta
l i seda

CADERNOS DA EscolA oo LEGISLATIVO - VOL.: VII
E(1 itorial
Reforma do Estado e Trabalho Claus ()fle
Sociedade global, socieolaole de FiS()S - 1 lrich leck
I)emmraeia na América latimia - Jorge (tstameda
Ilaniiah Areiidt e o l(nI(l igma do Atitiestado - Nádia Souki
A te('tiida legislativa ali"ni da regra - Marcílio) ('astro
J)ocu menta
1\4 iscelanea
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Revista do Legislativo 9
jalI('iF0/Illafl() de 1995
Tema central: A reforma do Parlamento

ENTREVISTA

Fernando Limongi
Desvendando O desconhecido

REPORTAGENS

A nova COflj Ligação (10 verbo reformar
Na fronteira (Ia modernidade
O caminho da mobiIizaço
Sociedade interfere no processo legislativo

Revista do Legislativo 10
abril/junho (k' 1995
Tema (entrai: ..\ crisu dos muiiiipios

ENTREVISTA

Paulo lla(!(Iad
O desafio das regionais

REPORTAGENS

Municípios cru pé de guerra
Dividir para governar
Refazendo o mapa de Minas Gerais

ARTIGOS

As mudanças (105 tributos em 1988 - Flávio Riani
O rígido nó administrativo - António Augusto Junho Anastasia

Revista do Legislativo 11
ulho/Setembr() de 1995

1ma central: O futuro de Minas

ENTREVISTA

Mauro Borges
PM 1)1 - Uma análise crítica

REPORTAGEM

() futuro em jogo

Revista do Legislativo 12
outubro/dezembro de 1995
Terna central: Repr(sentação em Crise

ENTREVISTA

Leonardo Avritzer
'rua TIOVO ordem Política

REPORTAGENS

49	A 'rise da representação
Federalismo em wque



evista do Legislativo 13
janeiro/março de 1 ww

1'nia ceniral: Mídia e poder

ENTREVISTA

uy (li Almeida
Imprensa v sociedade

REPORTAGENS

O poder público na aldeia global
)t() eletrônico chega a Minas

ARTIGOS

() ( l 1Jt se faz t o que Se (hz - Luiz (uternberg
Minas quer se comunicar ( Relatório de ('omissão Especial criada para

analisar a questão (Ia comunicação eni Minas)

Revista do Legislativo 14
abri 1/11111 III) (l(' 1996 

l'eiva c(nt iLI: 1)escnipreío

ENTREVISTA

Pe(lro ILUlu (te ;\lnicida Dutra
Ref( )rIllil SCIII objetivos

REPORTAGENS

5 ii Li açao (1 Fd inat i Cil

1it() tU) ('tIllj)()

ARTIGOS

Agricultura abre vagas - Teódul() A. C. De Vasconcelos

1'n1'nl mo(li'Io alternativo de produção de dados - Jose Artur dos Santos
Ferreira

Empresários querem mudanças na legislação - Osmani rflix(i,.i (te Abreu

Revista do Legislativa 15
julho/setembro de 1996

Tema central: Orçamento

ENTREVISTA
.luhin N. 1 att irner
Sol) o rigor (Ia lei

REPORTAGEM

O Orçamento no Real

ARTIGOS

I"u(i)S (te tesistêll(iil L deum r tizacao - PaLib) Eduardo Rocha
\'hao institucional do Io(ler Legislativo - Luís !\ureliano G. J\I)(1flLd(

Exercício (lemocrátic() - Deputado Sebastião Navarro Vieira
Quem e o participante da audiência pública - Maria EIiSab('te (ontijo

Santos
Espaço para discutir as prioridades regionais - Maria Luisa Campos	50
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Revista do Legislativo 16
outubro/dezembro de 1996
Tema central: Eleições municipais

ENTREVISTA

Domingos (iiroletti
Cenários políticos para 1997

REPORTAGEM

IJiiia agenda para OS flOVOS prefeitos

ARTIGOS

Dinâmica partidária no pós-eleitoral - Maria Martins, Victorio Rettori e
Sabino .José Fortes Fleurv
Três hipóteses e uma análise - Rubem Barboza Filho e Raul Francisco
Magalhães

Revista do Legislativo 11
anei ro/inarço de 1997

Tema central: Privatizaçao

ENTREVISTA

Wilson Brumer
lstndo tem novo papel com as privatizações

REPORTAGEM

111 IIOV() desenho IR) espaço (Ias polêmicas

ARTIGOS

A farra dos dinossauros ou os gigolôs da viúva - Roberto Campos
As ações de risco na privatizaçao da Cemig- Pedro Antônio Ursine Krettli
A \iile do Rio Doce e o desmonte do Estado-Nação - Joao César de Freitas
Pinhiei V()

Revista do Legislativo 18
abril/junho de 1997
Tema central: Cidadania e direitos humanos

ENTREVISTA

José LuizjZ Quadros (te Magal Iites
Somos campeões da injustiça

REPORTAGENS

A l)wwa (Ia maioridade social
Ampliando OS laços de solidariedade

ARTIGOS

O potencial de transformação (Ias entidades civis - Leonardo Fares
O papel dos governos na construção da cidadania - Helena Greco
A cidadania dos partidos políticos está em crise - Adelino Carneiro Lea,()
A liberdade e a responsabilidade da impresa - Micliael Shepard
O que é terceiro setor? - Rubem César Fernandes

51	Relatório final do Ciclo de Debates sobre Direitos llumaiios



Revista do Legislativo 19
juih()/st'IPIIII)f'() de 1997

Tema ren trai: Seu ra na Pública

ENTREVISTA

Senador Roberto Freire
is(lUer(la temii alternativa ao domínio do ne()I iberalismo

REPORTAGENS

Aumento da viokncia exige nova política (lii segurança
Legislativo ill)Ii' (1 debate para a sociedade

Especialistas propoem integração (ias polícias com a rOIilUflida(Ie

('1 , 1 propõe reformulação do sistema prisional do Estado

ARTIGO

Número (Ir homicídios eresce na Região Metropolitana de 1111 - Luís
i"híVi() Sapori e Eduardo (erqueira Batiturri

Revista do Legislativo 20
outubro/dezembro (te 1997

Tema central: L(gislaca() eleitoral e crise partidária

ENTREVISTA

Ricardo (ïUe(l(5

\lueda estail e (1U('5t1() Sfl(1il1 (lefineril O volo rias eleições

ARTIGOS

Partidos políticos procuram caminhos para sair da crise - Marcelo (ir
Freitas

A legislaçao eleitoral e a competição política - Olavo Brasil de Lima
Júnior

() diretório miao partidario. o Legislativo municipal e o onibudsman -
Jose Luiz de Quadros Magalhães

Pontos principais da lei eleitoral e o calendário eleitoral

Revista do Legislativo 21
janeiro/moa rço de 1998

Tema central: Educação

ENTREVISTA
Toomnaz \rd(lo da Mota Santos

Sem pesquisa, país continua depen(lerite (te tecnologia

REPORTAGEM

Educação brasileira procura recuperar o tempo I)('Idi(l

ARTIGOS

Avanços e impasses na educação: ui guisa (te balanço - .JOaO Batista
Araujo e Oliveira

Eduraçao ( prioridade tio governo de Minas (lerais - Maria Eliana
Nova(-,

LDB e l'1 NI)EF têm impacto sobre OS municípios mineiros - Carlos	52
lloherto (Ir Souza



Revista do Legislativo 22
abril/junho (le 1998
Tema central: Organizações sociais

ENTREVISTA

Antônio Augusto Anastasia
Governo quer cuidar apenas de ações e áreas estratégicas

REPORTAGENS

Assembléia debate organizações sociais
Terceiro setor atua na esfera pública para reduzir a exclusão

ARTIGOS

Aspectos jurídicos  das organizações sociais - Elávia Pessoa Santos e
Maria de 1 4ourdes Capa nerna Pedrosa
Novo modelo de parceria une o Estado e o terceiro setor - Renata \Tilhena
Iniciativa privada adota novo modelo de filantropia - Sílvia Rubião
Resende
Ação de ONUs e Estado pode ajudara reduzir desemprego -Arlete Ma-
ria da Silva Alves

Revista do Legislativo 23
julho/selenihro de 199,1N
Tema central: Direitos 1111 fli11OS

ENTREVISTA

Jose ROl)ert() Gonçalves (l(' R('SeiId'
Nau lia (li reitos humanos sem emprego. pão e escola

REPORTAGEM

Minas lança as bases para uma política (te direitos humanos

ARTIGOS

Direitos humanos: produto de uma longa luta da humanidade - José
Gregori
Política perto do cidadão foi a base da reforma em Portugal - Alberto
Costa
Ensaio
Brasileiro: cidadão? - José Murilo de Carvalho

Revista do Legislativo 24
outubro/dezembro de 1998
Tema central: Eleições

ENTREVISTA

Domingo ,, (iiroletti
Eleição cmii Minas cria embrião de centro-esquerda para 2002

REPORTAGEM

Reforma política deve ser primeiro passo para mudanças

ARTIGOS
53	O sentido e os desafios da sucessão mineira - Ronaldo Rocha

Mudanças institucionais e renovação tia Assembléia - Fátima Anastasia



A reimplantação do inultipartidarisino em Minas - Olavo Brasil (Ir
1 i iria Ju mor e Eduardo Martins de Lima

\ dam L (li)S ifltiéiS - ( ark)s Rariulfo 1'. MeIo
Sistema eleitoral e representação política - Eduardo Meiii Zauli

() voto eletrônico nu Minas e Goiás - Etler Araújo de Assis

Coleção Passo a Passo

1 . PROCESSOLEGISLATIVO: Este nú IiieF() (li) projeto Passo a Passo tem corno

tema o jroresso legislativo. Procuramos esclarecer as etapas v ti senti-

(10 (1(15 termos recorrentes (lesse j)Ii)tCSSO.

2. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: num-a-se informar (1 ci(Ia(li() sobre as várias

l)OsSihiIi(la(1t'5 (I' se aprtser1tu111 Da ASSCffibléia lÁgisIativa (10 ESta(l()
de Minas Gel-ais a quem quer participar de aconteci meritos [)OlÍtic()5 III)

à mI)ito (leste Poder Em primeiro lugar, é necessário explicar como se

atua na elaboração Ele unia lei estadual.

3. PERGUNTAS E RESPOSTAS: A colvção lasso a Iisso responde , neste \'olu-

ruir :1, às questoes mais freqileirtes sobre o funrionaniento da Assem-
bléia, o papei do parlamentar e formas de parlicipaça() (lo Cidadão rias
várias atividades legislativas.

4. ORÇAMENTO: A publicação aborda as possibilidades de atuação popu-

lar na elaboracão do Orçamento e na fiscalização tir' seu cumprimento.
Explica corno se dão OS controles externo e direto e o acompanhamento
tio processo legislativo orçamentario e (Ia execução da lei do orçamento
anual. Mostra a tramitação do projeto de lei do orçamento anual e dá

(liras para o ei(la(iã() entender (' acompanhar o orçamento (10 Estado
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