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MO ateniense, ao contrário do bárbaro que elo despreza, não vive sob o mando
de um rei Ele tem a consciência de viver em sociedade; sabe que é ateniense
porque é cidadão e que é cidadão porque participa da vida pública da cidade.
Os destinos da pólis são de responsabilidade comum de todos os cidadãos,
acima dos quais não há nada, o não ser os leis que eles mesmos elaboraram.

José Maria Valverde
(História dei Penramiento)
Universidade do Barelono
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O Projeto Passo a Passo, do Escola do Legislativo, tem por objeti-
vo tornar acessíveis ao público externo iodos as informações ne-
cessários ao acompanhamento efetivo dos trabalhos realizados
poio Poder Legislativo.
O projeto faz parte do esforço que o Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo, nos últimos anos,
no sentido de promover uma efetiva integração com a sociedade.
O Passo a Passo está fundamentado em duas convicções prin-
cipais:
f1 As entidades representativas, o imprensa, as instituições e o

cidadão são elementos fundamentais no processo de constru-
ção da verdadeira representação democrática.

(J O exercício da cidadania pressupõe, necessariamente, o acom-
ponhomenio das alividudes do Poder Legislativo e a real pos-
sibilidade de interferir nos decisões tomadas, não só no pia-
no político-parlamentar, mas também no fazer diário dos leis
que irão reger o funcionamento do Estado e da sociedade.

As pessoas e entidades interessadas em obter mais informações
técnicas sobre os trabalhos da Assembléia poderão procurar a
Escola do Legislativo, que, com esse projeto, visa facilitar a par-
ticipação do público externo nos atividades da (asa,

A Escola do Legislativo é um órgão do esku!ura adminístwtiva da Assembléia
legislativa, criado em 1992 (em 0$ seguintes objetivas: promover a (apocífação
e aperfeiçoamento profissional dos funcionários da Assembléia; oferecer suporto
(orlceíluol do natureza lécnko-adtninislrotíva, legislativo, doutrinário e política
às atividades do Poder Legislativo; constituir um repertório de Informações pata
subsidiar a elaboração do projetas e demais proposições legislativas, bom tomo o
Processo legislativa a os controles Interno e externo, e oferecer ao parlamento( o
ao funcionário o oportunidade de molhar se identificarem coro a missão do Poder
logislaiiv,,.



Introdução

p

oro que o cidadania seja exercida em sua plenitude, é
necessária a participação política, que se concretiza no
atuação do cidadão em defesa de interesses específicos e

no acompanhamento do que se passa na sociedade e no Estado.
Para ambas as possibilidades, é preciso estar bem informado, pois
só quem sabe o que acontece pode formar uma opinião.

Nesta oportunidade, busca-se informar o cidadão sobre as
vários possibilidades que se apresentam na Assembléia Legislativo
do Estado de Minas Gerais a quem quer participar de acontecimen-
tos políticos no âmbito deste Poder. Em primeiro lugar, é necessá-
rio explicar como se atuo no elaboração de uma lei estadual.

A tramitação de um projeto de lei ordinária de
iniciativa parlamentar já (ai lema da Coleção
Passo o Passo (Processo legislativo). Pau, re-

ceber este volume, basta escrever, telefonar ou enviar
um fax à Escola do legislativo: Rua Dias Adorno, 361-
1' andar - (E?: 30190. 100 - 8efo Horizonte (M6) -
Fone: (031) 290 .1910 - Fax: (031) 290.1698.



Acompanhando um projeto de lei

U

m interesse social sempre encontra o representante que o
expresse. O Deputado Estadual pode apresentar e apoiar
projetos de lei que correspondam aos anseios da população.

Pura se identificar o Deputado autor de um projeto de lei
importante, publicamos, em anexo, a lista de todos os parlamen-
tares com seus respectivos telefones, fax e endereços. É possível
recolher, junto às suas assessorias de gabinetes, as informações
necessárias ao acompanhamento desse projeto.

Recomenda-se, ao mesmo tempo, que se leia, no "Diário do
Legislativo", parte do "Minas Gerais, jornal oficial do Estado, a
pauta de votação nas comissões e no Plenário, já que é obrigatória
a divulgação prévia das matérias que serão votadas pelos
Deputados.

Comlssõ,e Permanentes: Geralmente Proje-
tos de lei são distribuidor a três comissões: Cons-
tituição e Jusliça (paro sobe, da

constitu(ionalidade e juridiadode da malária), o de
mérito (isto é, do assunto principal), e a de fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária (paro comprovação de
existência e disponibilidade de receito).



k

II 

IN

Para acompanhar os debates e as votações, convém intei-
rar-se do dia, do horário e do local das reuniões das comissões
permanentes, que são sempre realizadas no Palácio da
Inconfidência.

As reuniões são abertas ao público.



Nas reuniões de comissão, é importantíssima a presença dos
interessados, pois nelas eles terão contato direto com os
Deputados, antes ou depois de reunião, ocasiões em que os parla-
mentares são interlocutores atentos às demandas de suas bases
eleitorais.

Durante a reunião, a comissão tem a oportunidade de ouvir
profissionais ou autoridades diretamente envolvidos com o tema
em discussão. A requerimento de Deputado, a comissão pode apro-
var o vinda de qualquer cidadão ou autoridade já na reunião se-
guinte. Como as reuniões ordinárias são semanais, é importante
saber sempre o que ficou deliberado nos reuniões anteriores.

Nessa fase, os Deputados podem propor alterações no pro-
jeto, que, às vezes, modificam substancialmente seu conteúdo.

Se desejar, qualquer cidadão pode solicitar cópia da ata ou
mesmo do parecer do relator da matéria, no Centro de Atendimen-
to ao Cidadão - CAC— ou na própria Gerência-Geral de Apoio às
Comissões, localizada no mesmo andar em que se realizam os reu-
niões de (omissões.

Dia. hora das r.vniõ.s: conferir iodos os quartas-
feiras, no Diário do 1egIla1ivo, no jornal Hinos Gerais.

Palácio do Inconfidência: localizado no bairro Santo
Agostinho em Selo Horizonte, no Sua Rodrigues Cal-
dos, 30. (servido pelas linhas de ônibus urbanos 7805,
1203. os circulares 5(07 e 5(03.



Após seu trâmite nas comissões, a matéria é encaminhada
ao Plenário. Ali, o acompanhamento das fases de discussão e vota-
ção se faz das galerias. Vencido a fase do 1 1 turno, a matéria volta
a tramitar no 2° turno, iniciando-se, novamente, o processo pelas
comissões.

Há possibilidade de alteração do projeto original durante
todo o processo legislativo.

Agora, atenção: a pauta das reuniões dos comissões perma-
nente; e a ordem do dia do Plenário são publicados (salvo exce-
ções) no dia da reunião. Deve-se, portanto, buscar conhecer ante-
cipadamente as datas dessas reuniões. Há datas fixas na semana
para as reuniões das comissões permanentes. Depois, é importan-
te saber a qual comissão de mérito o projeto foi distribuído. A
distribuição depende do assunto predominante no projeto.

Ressalte-se, mais uma vez, a importância da presença dos
interessados junto aos parlamentares, que, munidos de uma boa
base de argumentos, terão crescente influência nas decisões que
serão tomadas. Convém lembrar que os Deputados Estaduais, no
âmbito do parlamento mineiro, detêm o poder do voto e
da decisão.

Ordem do dia: Relação das matérias que serão apre-
ciados numa reunião.
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Os cidadãos podem apresentar projetos

A

apresentação de projetos de lei de iniciativa popular
ainda é pouco conhecido, mas deve ser considerada,
principalmente pelos sindicatos, pelas associações de

classe ou por entidades do género. Esses projetos devem ser assi-
nados por, no mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em lista organi-
zado por entidade associativa legalmente constituída, que se res-
ponsabilizará pelo idoneidade das assinaturas, dos quais no máxi-
mo 25% poderão ser de eleitores alistados na Capital do Estado.
Esse projeto segue os caminhos de um projeto de lei ordinária.

[121

São exemplos de entidades associativas
lego/mente constituídas os sindicatos, os
associações de moradores, os clubes, os
grêmios e os sociedades civis sem fins
lucrativos, entre outras.



A novidade no trâmite legislativo é que o defeso do projeto
de iniciativa popular contará com o participação da pessoa que
assiná-lo em primeiro lugar ou de representante legalmente cons-
tituído. Ele poderá utilizar da palavra tanto nas comissões quanto
em Plenário, para expor suas opiniões, sem, no entanto, ter direi-
to a voto.

Jw

4

41

.4



Sabendo um pouco mais do Legislativo

p

oro os cidadãos que não têm um interesse específico, nem
representatividade de classe ou mandato político, mas
querem saber um pouco mais sobre o que ocorre no le-

gislativo Estadual, há outro caminho.
Em primeiro lugar, deve-se definir uma relação mínima de

assuntos que se pretende acompanhar. Para tanto, a próprio divi-
são temática das comissões permanentes aponta os assuntos que
lá serão tratados: Administração Pública; Direitos e Garantias Fun-
damentais; Saúde e Ação Social; Agropecuária e Política Rural; De-
fesa do Consumidor; Meio Ambiente; Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer; Ciência e Tecnologia; Fiscalização Financeira e
Orçamentária; Política Energética, Hídrica e Minerária; Assuntos
Municipais e Regionalização; Constituição e Justiça; Defesa Social.

A cada dia, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais revela um leque enorme de opções de participação, a partir
das matérias que se encontram em tramitação.

Munido dessa lista de assuntos, é preciso ter uma atenção
redobrada aos lornais regionais ("Estado de Minas" e "Hoje em
Dia") e locais. E, principalmente, ao "Minas Gerais' Como não é
possível cobrir todos os assuntos do legislativo Estadual, é impor-
tante, ao menos, passar os olhos sobre o "Diário do Legislativo"
onde se dá publicidade a todos os trabalhos das comissões, do Ple-
nário e da Mesa da Assembléia.

Uma vez identificados os projetas de lei que mais lhe inte-
ressam, o cidadão pode acompanhar os trabalhos nas comissões e
no Plenário, conforme os caminhos lá relatados nesta publicação.



Aprendendo com a sociedade

P

ara que haja participação política abrangente, é preciso
uma sociedade civil organizada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, há anos,
vem buscando estimular o debate e a participação junto a entida-
des do sociedade civil. Para tanto, organizou as Audiências Pú-
bikas Regionais (definidas no Constituição do Estado), criou
Seminários Legislativos e Fóruns Técnicos e, com o Ciclo de
Debates, estabeleceu a discussão de assuntos da atualidade.



As Audiências Públicos Regionais têm como objetivo
oferecer ao poder público um conhecimento cada vez mais
aprofundado das realidades regionais de Minas, com vistas ao pla-
nejamento sócioeconômico do Estado. Elos possibilitam que, nessa
tarefa, seja pensado o desenvolvimento global das regiões.

Além disso, os Audiências visam estabelecer um canal direto
de comunicação entre os municípios e o poder público, garantir o
efetiva participação do cidadão, junto com seus representantes, na
identificação e na discussão dos problemas sociais, econômicos e
políticos do Estado e gerar subsídios para o elaboração de leis e a
formulação do orçamento estadual.

L 'LCA :JNA1
Dias 21 e 28 de junho de 1995t	s,jÈ:,; Icr	-, liA,.- - 'ti-, e Cnaqa MLI.	r
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As Audiências ocorrem a cada período de dois anos, sempre
no primeiro semestre, em cidades-sede escolhidas previamente.
Os Poderes Municipais, as lideranças políticas, as entidades da so-
ciedade civil e os cidadãos em geral são chamados a participar do
processo.

Primeiro, em cada cidade, sob a coordenação da Prefeitura
e da Câmara de Vereadores, é realizada uma Audiência Pública
Municipal, que define cinco propostas paro ação de governo e ele-
ge seus delegados para a Audiência Regional. Depois, nesse en-
contro, entre todas as proposições levadas pelos municípios, são
escolhidas as mais importantes para a região. Estas são enviadas à
Assembléia Legislotivo, que elabora um documento com as priori-
dades regionais, para serem incluídos, de várias formas, no plane-
jamento do Estado.	 M

É importante que as demandas contemplem
molharias públicas de caráter regional, e não
de coróter localizado. O entendimento entre ci-

dades vizinhas é fundamental para a definição de tais
propostas e para a aprovação destas no processo de
votação.



A Audiência Pública Regional se realiza em dois dias. No
primeiro, são feitas exposições por representantes dos Poderes do
Estado, seguidas da apresentação das propostas colhidas nas Audi-
ências Municipais. No segundo dia, os delegados definem as pro-
postas prioritárias e elegem a Comissão Regional de Representa-
ção, que tem a atribuição de acompanhar, junto aos Poderes Le-
gislativo e Executivo, a inclusão das reivindicações no planeja-
mento estadual.

Organizadas e sistematizadas pela Assembléia Legislativa,
as propostas priorizadas em cada região são enviadas à Secretaria
de Estado de Planejamento para análise e parecer técnico. Elas
tomam, então, uma destas direções: inclusão direta no orçamento
estadual, com indicação específica de conteúdo, local de execução
e destinação de recursos; inclusão no orçamento pela incorporação
a programas e projetos governamentais em andamento; e não-
inclusão no orçamento, por motivo de incompatibilidade (decor-
rente, por exemplo, de sua natureza não-orçamentária).

Posteriormente, o Executivo encaminha à Assembléia
Legislativa a proposta orçamentária do Estado paro ser discutida e
aprovada.

A Assembléia Legislativa promove, então, reuniões com a
participação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena-
ção Geral - Seplon - e das Comissões Regionais de Representa-
ção, para análise das propostas contemplados no orçamento e dis-
cussão de emendas.

Aprovado o orçamento, o Assembléia Legislativa, a Seplon e
as Comissões de Representação irão acompanhar a execução orça-
mentária das propostas priorizadas.



A contribuição direta da comunidade

O

s Seminários Legislativos têm como objetivo
disc utir, com ampla participação da sociedade, temas de
interesse público, com a finalidade de colher subsídios

para as ações do Legislativo.

A partir do surgimento da proposta de discussão de um tema,
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais convida para
um primeiro encontro todas as entidades, governamentais e não-
governamentais, que têm atuação na área. Em seguida, é eleito
uma comissão inierinstitucionol, à qual caberá, junto com a As-
sembléia, o planejamento das atividades preparatórias do Semi-
nário e a definição de uma pauta de atividades.

Os interessados em participar do Seminário podem inscre-
ver-se como representantes institucionais, com direito a participar
dos grupos de trabalho e dos sessões plenários, ou individualmen-
te, com participação apenas nas sessões plenários.

il



Definida a pauta do Seminário, formam-se comissões técni-
cas para discutir e desenvolver os subtemas propostos, as quais
elaboram relatórios que servirão de base poro as discussões nos
grupos de trabalho.

As reuniões dos grupos têm o objetivo de discutir e aprovar
um documento. Os documentos aprovados nos grupos são consoli-
dados em um único texto, que será submetido a discussão e vota-
ção na plenário final.

São apresentadas aqui algumas leis que estão
em vigor e que são resultados diretos do Sem[-
nôrios Legislativos:

(7 lei n' 11.405, de 2811194 - Dispõe sobre o
Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola;

17 tem' 11.114, de 1611195 - (ria o Fundo Esta-
dual de Desenvolvimento Rural - FUNOEREIR -;

117 lei n' 11.120, 29112194 - Dispõe sobre o Pai!-
fiar Estadual de Saneamento Básico;

17 tem' 71.119, de 28112194 - Institui 
Fundo Estadual de Saneamento Básico;

Cl Lei n' 11.830, de 611195 - (ria o Fundo
Estadual de Habitação;

17 tom' 71.504, de 2016194 - Dispõe so-
bre a Político Estadual de Recursos
11/duros.

lá-
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É eleita uma Comissão de Representação do Seminário, que
supervisiona a sistematização do documento final e o entrega ao
Presidente da Assembléia. Nele estão diretrizes que podem resul-
tar em projetos de lei, emendas à Constituição, requerimentos e
deliberações, entre outras formas de ação legislativa. Além disso,
a Comissão incumbe-se de acompanhar seus desdobramentos no
processo legislativo.



Os Fóruns Técnicos se distinguem dos Seminários legislati-
vos por suo dimensão e pelo sistemática de discussão e votação. Têm
também o objetivo de colher subsídios para as ações da Assembléia,
por meio da amplo participação dos setores interessados.

Os assuntos escolhidos são temáticos, específicos de uma
determinada área. Representantes de entidades e especialistas são
convidados a debater e votar diretrizes para o setor.

Durante o Fórum, são realizadas reuniões de grupos de tra-
balho por temo, nas quais são votados os relatórios. A plenário
discute e vota o documento final.

Um regulamento disciplino todas essas atividades, que ocor-
rem, no máximo, em três dias. Todos os participantes votam nas
plenários, e não apenas os representantes de entidades. Ao final,
é aprovado um documento contendo diretrizes que poderão resul-
tar em projetos de lei, requerimentos, deliberações, entre outras
formas de ação legislativa.

Seguem-se algumas leis em vigor que resultaram de
Fóruns Técnicos:
17 tom' 11.484, de 10/6/94—Organiza o Conselho

Estadual de Cultura;
17 lei n' 11.126, de 30112194 - Dispõe sobre a Polí -

tica Cultural do Estado de Minas Gerais; e
17 lei n' 11.812, de 2311195 - Dispõe sobre o Inspe-

ção e o Fiscalização de Produtos de Origem Animal.
17 A lei n' 11.903, de 0619195, que cria a Secretaria

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
dá outras providências, é oriundo de projeto de lei
de iniciativa do Governador do Estado. Durante sua
tramitação na Assembléia, a matéria sofreu altera-
ções resultantes da discussões realizados em Fôrum
Técnico especifico.
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Debater para melhor conhecer

O

Ciclo de Debates traia de colher informações sobre
tema conjuntural e de interesse amplo. E aberto ao pú-
blico em geral e visa subsidiar a atividade do Legislativo

com a colaboração de especialistas, autoridades e professores uni-
versitários e informar melhor o cidadão sobre a realidade que o
circunda.

O Ciclo é realizado em dia determinado, com divulgação pré-
via poro o imprensa e para os setores interessados. Há uma apresen-
tação feito por autoridades no assunto, discussão com especialistas
convidados o participar do mesa e debates abertos ao público.

Do Ciclo de Debates resulta uma publicação contendo uma
síntese das exposições feitas no encontro.



Pensando em Minas

P

ensando em Minas é um programa de palestras organi-
zado pela Escola do Legislativo. Elas são abertas ao pú-
blico e destinam-se a criar um espaço de reflexão per-

manente, com o objetivo de estimular e difundir o discussão e a
análise de questões ligadas à político, à filosofia, à ciência e à
cultura no mundo contemporâneo.

A'" •

Já estiveram na Escola do legisla
uva: prol. Roberto Mangabeira
Ungor (Harvard); prof. Roberto

Romano (lJni(amp); prol. Alan Badiou (Pa-
ris Vil); prol. Paula Sérgio Pinheiro (1JSP);
proL Newton Bignotto (UFMG), dentre
outros.	 1---
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A informação como alicerce da democracia

A

participação político exige do cidadão um nível mínimo
de informação sobre o que ocorre em seu Estado. A As-
sembléia legislativo do Estado de Minas Gerais coloca à

disposição da sociedade civil vários bancos de dados com informa-
ções seguras acerco das decisões governamentais.

O Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC—, locali-
zado no Palácio da Inconfidência, na Rua Rodrigues Caldos, 30,
Belo Horizonte, é o local onde o acesso a essas informações é rápi-
do e gratuito. Qualquer pessoa pode acompanhar o trâmite de um
projeto de lei, obter informações sobre o composição institucional
da Assembléia, bem como saber dos municípios mineiros ou dos
últimas eleições no Estado.



Seguem-se os informações que estão disponíveis a todo ci-
dadão ou entidade no CAC, em relação ao processo legislativo:

LI toda a legislação mineira desde 1947. O banco de dados
Normas Jurídicas de Minas Gerais - NJMG - contém re-
ferências às normas jurídicas de hierarquia superior (até
o nível de decreto), além dos resoluções e deliberações da
Assembléia Legislotivo a partir da Constituição Estadual
de 1947. Pode-se pedir pesquisa por assunto, número ou
data da norma;

LI o texto integral da norma jurídico. O LEX(lei, em latim)
é um banco de dados que fornece o texto integral (e não
apenas o referência como é o NJMG) de normas jurídi-
cos relevantes da legislação mineira a partir de 1910;

LI as matérias em tramitação na Assembléia, O MATE recu-
pera por assunto, autor, origem, situação, tipo, número
ou data todas os matérias legislativas desde 1986. Caso
o interessado queira o texto integral dos projetos, dos
pareceres, das emendas, dos requerimentos ou das pro-
posições de lei, basta solicitar acesso ao CIRTEX (Circula-
ção de Textos), que recupera a informação pelo número
da matéria;

Li os discursos parlamentares. O banco de dados DISCURSO
contém referências e resumos dos pronunciamentos pro-
feridos em Plenário pelos Deputados Estaduais ou por
outros autoridades, a partir de 1993.



Há também disponíveis, no CAC, bancos de dados de outros
instituições, como é o caso do SICON/PRODASEN (Sistema de In-
formação do Congresso Nacional), que permite acesso às normas
jurídicas, às matérias em Iromitoção, aos discursos e às biografias
dos parlamentares do Congresso Nacional, bem como à jurispru-
dência dos vários Tribunais Federais e ao cadastro dos órgãos da
administração federal, entre outros.

Além disso, pode-se obter no CAC o texto integral e consoli-
dado de normas federais em vigor, através da Legislação
Informatizado Saraivo - LIS -, bem como de dados dos processos
que deram entrada no Tribunal de Alçada de Minas Gerais, com
suas respectivas movimentações e ementas de jurisprudência.

[â__]



A informação em casa

A

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais criou
um serviço de acesso a várias informações através do
computador, chamado Assembléia On une. Inicialmen-

te ele esteve conectodo às Câmaras Municipais conveniadas ou às
entidades interessadas. Agora, será possível, a qualquer cidadão
que tenha um microcomputador, um modem e uma linha telefôni-
ca, obter informações sobre:

Li a produção legislativo. Trata-se de uma reorganização das
informações do banco de dados MATE, de formo simplificada.
Há previsão de acesso também ao banco de dados LEX;

Li a composição institucional da Assembléia Legislativa, isto
é, a relação dos parlamentares membros da Mesa Diretora,
das Comissões, das Bancadas e de Blocos Parlamentares,
além da estrutura administrativa da ALEMG;

Li os dados pessoais e biográficos dos Deputados Estaduais,
dos Deputados Federais e dos Senadores por Minas Gerais;

Li a agenda (do dia) da Assembléia, informando as reuniões
de Plenário e de Comissões, os compromissos da Presidên-
cia, os eventos técnicos e culturais;

Li as notícias da Assembléia, com os fatos mais relevantes do
semana;

Li os dados das Audiências Públicas Regionais, das últimas
eleições, dos municípios mineiros, além de um cadastro
dos instituições governamentais.



A Assembléia na Internet

p

ara os que possuem um microcomputador, telefone e
modem, e que estejam conectados à Internet, é im-
portante saber que a Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais 1ó possue uma borne pago no seguinte
endereço:

Fhttp://www.almg.gov.br
Pela Internet, qualquer cidadão pode saber um pouco mais

' sobre o importância da democracia representativa, os regras do
processo legislativo, a composição parlamentar (com os biografias
dos Deputados Estaduais), bem como dispor da agenda diário dos
comissões e do Plenário e obter notícias mais recentes da Assem-
bléia. Além disso, torna-se disponível, na integra, o "Diário do
Legislativo" do dia. Pelo computador, portanto, já é possível ler,
gravar, reproduzir e enviar a terceiros todo o trâmite do processo
legislativo.

Como se vê, a informação existe e está acessível!
Internei: Vasto conjunto de informações disponibilhzado
em uma rede mundial que interliga mkrocomputadores
e que oferece várias formas de acesso: www, e moi!,
gopher, flI Telnet, dentre oUtras.

Reme Pago: Página inicial de qualquer endereço ele.
Irónico com conexão, ou hiperlinks, para outros servi-
dores do Internei ou ainda para entrados de Isipertexto.



As notícias da Assembléia

N

uma democracia representativa, a opinião pública tem
o direito de solicitar informações ágeis e abrangentes
das instituições. Paro que as informações do Poder Le-

gislativo possam atingir a imprensa local, regional ou nacional, a
Assembléia Legislativa mantém uma equipe de profissionais aten-
ta cotidianamente ao Plenário, ás comissões e a todos os eventos
institucionais, como ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários,
visitas, etc.

Onoticiário que envolve a atuação parlamentar é repassado
pura o banco de dados Notícias da Assembléia e posto à disposição
dos usuários do Assembléia On une, todos os dias. Esse mesmo
conteúdo é divulgado no boletim impresso "Assembléia Informa",
que, além de chegar diariamente a todos os gabinetes parlamen-
tares, é colocado à disposição dos servidores do Assembléia e dos
usuários da Internet.

A publicação "Assembléia Informa" traz o resumo dos prin-
cipais fatos ocorridos nas dependências do Poder Legislativo e a
agenda do dia nas comissões, no Plenário e no Espaço Político-
Cultural da Assembléia. A agenda e as matérias nela contidas são
enviados para os jornais e as emissoras de rádio e IV, na Capital e
no interior.

É também parte da rotina a assessoria à imprensa externa,
com prestação de informações aos jornalistas que fazem a cober-
tura da Assembléia.



O Legislativo no Rádio e na TV

D

urante o semana, a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais veicula mensagem de dois minutos,
em várias emissoras de rádio e R com os fatos políti-

cos mais relevantes ocorridos no âmbito do Poder Legislativo Esta-
dual.

Para abranger maior número de telespectadores, já está no
ar a TV Legislativa, a cabo, no canal 40. Trata-se de uma concessão
gratuita para as Câmaras Municipais e Assembléias Legislativas do
Pais, definida por lei federal. Esse canal, ainda em fase de testes,
e transmitindo apenas para a Capital mineira, mostra os debates e
as votações que ocorrem nos comissões e no Plenário.

rv — CAPITAL
(IV Globo 13h13snin; TV Alterosa 13h25min; IV Rerorsi 18h30min;
TV Manchete 19h30mln; TV Bandeirantes 18h37mine P/ Minas 19!i)

rv - INTERIOR
(TV Globo Juiz de Fora I2h54min; TV Triângulo Uberlândia
I2h58rnin; TV Sul de Minas Varginha I2h54niln; TV testo Gover-
nador Valadares 12h54m1n; TV Montes (lutos 12h54m1n; lYPoniol
Ifuiuloba 12h54niin; TV )aguara Araxá 12h54m1n); TV Regional
Uberaba 12h, TVParanaiba Uberlândia 18h50min e TV Tiradentes
Juiz de Foro 18h50min)

RÁDIO
(Altaneira (FIA) 20h; Alvorada (FM) 20h45min; América (AH) 1 lhdOrnln;
Antena-! (FM) 1h; Aia/aio (AH) 20h; 811 (FM) 1h; (apita! (AM) I8h55min;
(idade (FM) 20h30min; Cultura (AH) 21h; Dei Rey (FM) 8h; Extra (FM)
7h; Globo (AH) 19h, Guarani (AH) 9h; Guarani (FM) 20h30min; 1!atialo
(AH) 21Is; Inconfidência (AH) em 3 horários: 8h30min, I2h58min e
23h21m1n; Transamérira (FM) 7h e líder (FM) 20h.



Revistas

p

ara o público formador de opinião, a Assembléia
Legislativa edita a "Revista do Legislativo", em que au-
toridades, professores e especialistas debatem os temas

mais significativos para o Estado de Minas Gerais. Com  periodici-
dade trimestral, essa publicação alcança os principais veículos da
imprensa e órgãos públicos do Estado, universidades e outras
entidades.

Completam o quadro de revistas da Assembléia os "Cader-
nos da Escola do Legislativo", de caráter acadêmico, em que pro-
fissionais das áreas da Filosofia, da Ciência Política, da História e
de outras disciplinas, são convidados a uma reflexão mais
aprofundada de temas ligados à democracia e à política.

4 Para receber a Revista do legislativo, escreva
para a Secretaria de Comunica çõo Instiludonal
da Assembléia legislativa do Minas Gerais.

End.:Rua Rodrigues (a/das, 30— Santo Agostinho - (El':
30790921— 811 (MC) - Fax: (031) 290-7817

4 para  receber os Cadernos da Escola do legisla-
tivo, escreva para a Escola do Legislativo.
End.: Rua Dias Adorno, 367 - 1' andar. (El':
30190-100 —811 (MC). Fax: (031) 290-1698.



Listagem dos Senhores Deputados eleitos
paro o 13 1 Legislatura

DEPUTADO	 ) (FONE )':Fj )

E

Agostinho Putrús (PSDB)
Ailion Vilela (PSDB)
Alalmar Silvo(PSDB)
Alberto Pinto Coelho (PPB)
Alencar da Silveira Jr. (P01)
Almir Parece Cardoso (P1)
Alvaro Antônio (PDT)
Anderson Adauto (PMDB)
Anilvaldo Antônio (P1)
Antônio Andrado (PMDB)
Antônio Gonaro (PPB)
Antônio Júlio (PMDB)
Antônio Roberto (PMDB)
Arnaldo Canarinho (PSDB)
Arnaldo Ponna (PSDB)
Biloc Pinto (PFL)
Bonifácio Mourão (PMDB)
Carlos Murta (PPB)
Carlos Pimenta (P1)
Cleuber Carneiro (PFL)
Dilzon Meio (PIB)
Dimas Rodriguos (PPR)
Dinis Pinheiro (P50)
D I olma Diniz (PFL)
Durval Ângelo (P1)
[lhe Brandão (PSDB)
Elmo Brar (PPH)

290l288
290-7333
290-7238
290-7109
290-1199
290-7480
290-1369
290-7429
290-1140
290-7155
290-1386
290-1328
290-7146
290-1323
290-7180
290-7093
290-1265
290-1191
290-1185
290-1129
290-7398
290-71)5
290-1195
290-1233
290-7245
290-1455
290-7262

290-7501
290-7502
290-7503
290-7504
290-1506
290-1507
290-1508
290-1509
290-7510
290-/512
290-1514
290-/515
290-7511
290-1516
290-1517
290-7562
290-1518
290-7520
290-1519
290-7521
290-7522
290-7505
290-7523
290-1524
290-7525
290-7526
290-7521



DEPUTADO	 ) (FONE) CÃ'D
Emano Batista (PO
Francisco Ramalho (P508)
Geraldo Nascimento (P1)
Geraldo Rezende (PMDB)
Geraldo Santanna (PMDB)
Gil Pereira (PPB)
Gilmar Machado (P1)
Glycon Terra Pinto (PPB)
Hely Tarquínio(PSDB)
lbrahim Jacob (PDT)
Irani Barbosa (PSD)
Ivair Nogueira (PDT)
Iva José (P1)
Joiro Ataíde (PFL)
João Batista de Oliveira (PSB)
João Leite (PSDB)
Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB)
Jorge Hannos (PFL)
José Bonifácio (PSDB)
José Braga (PDT)
José Henrique (PMDB)
José Maria Barros (PSDB)
Kemil Kumaira (PSDB)
leonidio Bouças (PFL)
Luiz Antônio Zunia (PPB)
Marcelo (ecé (P18)
Marcelo Gonçalves (PDT)
Marco Regis (PPS)
Marcos Helênio (P1)
Maria José Haueinsen (P1)

290-7445
290-7163
290-7250
290-7268
290-7345
290-7377
290-7215
290-7273
290-7304
290-7300
290-7385
290.7415
290-7409
290-7460
290-7466
290-7475
290-7360
290-7449
290-7208
290-7362
290-7136
290-7484
290-7168
290-7159
290-7280
290-7103
290-1295
290-1099
290-7352
290-7393

290-7528
290-7529
290-1530
290-7531
290-7532
290-7533
290-7534
290-7535
290-7536
290-7537
290-7538
290-1539
290-7540
290-7541
290-7542
290-7543
290-7544
290-1545
290-7546
290-7541
290-7548
290-7549
290-7551
290-7552
290-1553
290-7554
290-7555
290-7551
290-7556
290-7558

lul



C DEPUTADO	 ) (FONE ) (jA

^ 361

Maria Olivia (P508)
Mauri Torres (PSDB)
Miguel Barbosa (P508)
Miguel Morlini (P508)
Olinto Godinho (P1)
Paulo Pettersen (PPB)
Paulo Piou (PFL)
Paulo Shottino (PTB)
Pérides Ferreiro (P508)
Raul Lima Neto (PPB)
Rêmolo Aloise (PMDB)
Romeu Queiroz (PSOB)
Ronaldo Vasoncollos (P1)
Sobastiüo Costa (PR)
Sebastião Helvédo (PPB)
Sebastião Na varro Vieira (PFL)
Simão Pedro Toledo (P508)
Toninho Zeit uno (PMDB)
Wanderley Ávila (P508)
Wilson Trópio (PV)

290-7225
290-7367
290-7495
290-1490
290-7088
290-1405
290-7125
290-7340
290-7314
290-7085
290-7285
290-7319
290-7436
290-7216
290.7320
290-7200
290-7420
290-1175
290-1428
290-7080

290-1559
290-7560
290-1561
290.1550
290-7563
290-7564
290-1565
290-7566
290-1567
290-1568
290-1569
290-7570
290-7511
290-7512
290-7513
290-7514
290-7575
290-7513
290-7576
290-7577

O e-mail (endereço eletrônico) dos Senhores
Deputados encontra-se à disposição dos interessa-
dos na home page da Assembléia legislativa:
http://wwolmggov.bt/
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