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A instalação da Comissão de Participação
Popular foi um dos grandes avanços da Assembléia

,Legislativa de Minas Gerais, em 2003, para ampliar
sua interlocução com a sociedade. Ela foi instalada
em junho, junto com a Comissão de Ética e Decoro e
com a Ouvidoria, e passou a ser a 16a Comissão
Permanente da Casa. Seu objetivo é facilitar a
apresentação de sugestões de projetos de lei por parte
de associações ou órgãos de classe, sindicatos ou
outras entidades organizadas, exceto partidos .
políticos.

Em seu primeiro ano de funcionamento - na
verdade, apenas seis meses - a Comissão já deu
mostras de que será um valioso instrumento de
interlocução do Legislativo com a sociedade, ao abrir
espaço para manifestação de diferentes segmentos,
quer sobre projetos em tramitação, quer sobre temas
gerais de interesse. .

São exemplos dessa atuação as emendas recebidas
e acolhidas a respeito do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado e do Plano Plurianual de
Ação Governamental, e a presença dos parlamentares
em debates nacionais, como a unificação dos
programas sociais do governo federal.

Comissão amplia
participação e aproxima
~egislativo da sociedade
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Instalada em 2003
pelo presidente Mauri
Torres com a presença
do governador Aécio
Neves, a Comissão
abriu mais espaço
para a participação
popular
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A Comissão de Participação
Popular foi instalada em 11 de junho,
em solenidade durante a qual o
presidente da Assembléia, deputado
Mauri Torres, ressaltou que ela seria
mais um instrumento a conferir
transparência aos atos do Legislativo.
"Nosso compromisso é com a constru-
ção de um tempo novo para Minas e o
Brasil, e o Poder Legislativo deve agir
em sintonia com a sociedade que
representa" ,

Criada pela Resolução nO5.212,
de 2003, a Comissão tem poderes para
promover consultas e debates públicos
sobre projetos como a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integra-
do (PMDI) e o Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG), além
de promover audiências públicas e
reuniões de debates sobre gerais de
interesse da população.

Comissão tem
compromisso com
tra nspa rência

As audiências comandadas pela Comissão
debateram o Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG), peça de planejamento do Executivo
válida para o quadriênio 2004-2007. O PPAG
relaciona os programas que o governo vai
implementar, com metas físicas por região adminis-
trativa. As audiências debateram temas como
desenvolvimento social (abordando aspectos como
segurança, saúde, educação, emprego, habitação e
atenuação de diferenças regionais); desenvolvimen-
to econômico (com enfoque, por exemplo, na
compatibilização entre progresso industrial e
preservação ambiental e industrialização); a moder-
nização administrativa e o choque de gestão.

beneficios, através da unificação de iniciativas
como o Bolsa-Família, Bolsa Escola e Auxílio Gás.

O deputado Mauro Lobo defendeu a unificação
dos programas de transferência de renda do governo
para evitar a má utilização dos inúmeros cartões de
beneficios anteriormente adotados. O deputado
Leonardo Quintão disse que o Governo Federal
demonstra compromisso com a população ao
ampliar recursos para incluir mais famílias nos
programas de renda. Ele citou o exemplo de Belo
Horizonte que atende 18 mil estudantes com o
programa Bolsa-Escola, mas ainda possui 40 mil
estudantes que não recebem o beneficio.

A unificação dos programas de transferência de
renda do governo federal, em tomo do "80Isa-
Família", foi discutida na reunião do dia 27 de
novembro da Comissão de Participação Popular,
que convidou a secretária-executiva do programa,
Ana Maria Medeiros Fonseca, para debater as

diretrizes.
Ela detalhou o programa de complementação de

renda, lançado em outubro de 2003, que pretende
beneficiar as famílias de todo o País com renda
mensal de até R$ 50,00 por pessoa. O objetivo,
segundo ela, é atuar de maneira mais racional,
corrigindo o problema de transferência isolada de

Uma das inovações da
Comissão é permitir a
apresentação de
propostas legislativas por
parte da população

Cinqüenta e uma propostas apresentadas pelas
entidades que participaram das audiências públicas
sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento
. Integrado (PMDI) e o Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), em outubro, foram
transformadas em emendas pela Comissão. Deste
total, 27 propostas entraram como emendas ao
PPAG, outras 23 foram acatadas na forma de
requerimentos e uma foi aceita como sugestão de
audiência pública para discutir os sistemas de
informação e a avaliação da política de assistência
social do Estado. Foram rejeitadas 52 propostas,
por já estarem contempladas no PPAG ou porque
não tinham relação com o plano.

Audiências incorporaram propostas populares
.a planos de desenvolvimento do Estado

Em debate público organizado pela Comissão no dia
27 de outubro, os catadores de material reciclável defen-
deram o fim dos "lixões" com inclusão social e a partici-
pação dos trabalhadores na gestão dos resíduos sólidos.
Intitulado Erradicação dos Lixões e Inserção dos
Catadores de Materiais Recicláveis nos Programas de
Coleta Seletiva, o debate reuniu cerca de 800 pessoas,
provenientes de vários estados brasileiros e até da Colôm-
bia. O seminário recolheu propostas de ações legislativas
para resolver a questão do lixo, que envolve aspectos
sociais, econômicos e ambientais.

Catadores querem fim dos
"lixões" com inclusão social

Coordenadora explicou a unificação de programas sociais

A unificação
dos programas
sociais do
governo foi
elogiada pelos
deputados
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As comissões
temáticas
realizaram em 2003,
no total, 1.128
reuniões, sendo 54
no interior do
Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais
do governador a
proposições de lei.

Um balanço
positivo

A tramitação dos
projetos e de outras
proposições citadas
neste documento pode
ser consultada no site
da Assembléia:
www.almg.gov.br
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Semi-árido e
cidades

Outros temas

.•. Soluções para a seca em municípi-
os do semi-árido mineiro só virão
com inv~stimentos em projetos
estruturantes. Essa foi a principal
conclusão tirada da reunião da Co-
missão realizada no dia 19 de setem-
bro, em Rubelita, no Vale do
Jequitinhonha. A reunião aconteceu
no Ginásio Poliesportivo Municipal
de Rubelita, fruto da sugestão apre-
sentada à Assembléia pelo Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais de
Taiobeiras e pela Comissão Pastoral
da Terra.

.•. A Comissão realizou, no dia 28 de
agosto, audiência pública para dis-
cutir a la Conferência das Cidades
de Minas Gerais, que aconteceu nos
dias 22 e 23 de setembro e que fun-
cionou como preparatória para a la
Conferência Nacional das Cidades,
entre os dias 23 e 26 de outubro. A
falta de recursos para investimentos
em habitação e saneamento dominou
os debates.

Enten as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
~ - Projeto de Lei
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