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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem buscado, por meio dos mais
diversos instrumentos, colocar à disposição dos cidadãos recursos que lhes permitam influir no
trabalho legislativo, como é do espírito da democracia. Com esse objetivo criou, em junho de
2003, a Comissão de Participação Popular.

Essa Comissão, já instalada, nasceu do entendimento de que é dever dos representantes
atuar em consonân oamento de nossa vida democrática, é também um instrumento de educa-
ção cívica, ao estimular os cidadãos a se perceberem, cada vez mais, como agentes políticos e
co-autores das leis que regem suas próp rias vidas.

Para o sucesso dessa iniciava, é essencial que a sociedade civil exerça o direito que ora lhe
é assegurado e faça frutificar cada vez mais a idéia da legislação participativa. O objetivo desta
cartilha é oferecer aos cidadãos as informações necessárias para que possam efetivamente
atuar na Comissão de Participação Popular.

No momento em que trazemos a público um trabalho que muito nos orgulha, esperamos
contar, para a divulgação desta cartilha, com o indispensável apoio das entidades associativas,
dos partidos políticos, das Câmaras Municipais, bem como das escolas e órgãos de comunica-
ção de massa. O bom funcionamento das instituições democráticas depende do concurso de
todos e da efetiva participação da sociedade civil.

Deputado Mauri Torres - Presidente da Assemb/éi Legislativa
do Estado de Mi»as Gerais
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A realização da soberania popular se dá através da participação. É  exercício da cidadania,

a expressão popular em suas diversas manifestações. Como princípio clássico da democracia,
a participação popular está garantida em imprescindíveis mecanismos institucionais: o voto
universal e secreto, por meio do qual a população elege seus representantes, e as consultas
populares - o plebiscito e o referendo. A Constituição de 1988 traz, ainda, em seu artigo 14, a
iniciativa popular de lei, ou seja, a participação direta da população no Legislativo.

É sobre isso que queremos falar aqui. A combinação da democracia representativa com a
democracia participativa. Ela significa um avanço no interior da própria democracia represen-
tativa, a possibilidade de renovação das relações entre a sociedade e os poderes. E torna-se
fundamental neste momento de transformações políticas e sociais do nosso país.

É com esse espírito que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais instala em 2003 a Comis-
são Permanente de Participação Popular, que tenho a honra e a responsabilidade de presidir.
Sindicatos, associações, conselhos e ONGs podem agora apresentar suas propostas à Co-
missão, de forma mais ágil do que pela iniciativa popular de lei. Mais do que isso, podem
solicitar informações oficiais aos órgãos públicos, propor audiências públicas, debater planeja-
mentos e orçamentos governamentais.

Assim, a Comissão de Participação Popular abre à sociedade prerrogativas dos parlamen-
tares. Seu funcionamento é similar ao da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados que, por sua vez, inspirou-se em modelos de democracias consolidadas no mundo.

Mas sabemos que a nossa experiência será tanto mais forte e expressiva quanto mais a
sociedade mineira participar! Por isso. a Assembléia Legislativa edita esta cartilha, mostrando
comofazer. Não é difícil. Conheça aqui os passos necessários, que estão ao alcance de todos.

Deputado André Oufntão (PT) - Presidente da Comissão de Part/ciação Popular



IPíij*i	O que é a Comissão de Participação Popular

É uma comissão permanente da Assembléia Legislativa criada em junho de 2003 para
ampliar a participação direta do cidadão nos trabalhos legislativos.

Ela vai receber e apreciar proposições vindas da sociedade, que agora pode apresentar
propostas de projetos de lei, de emendas a projetos de lei, solicitar audiências públicas, entre
outras ações legislavas.

O que compete à Comissão

• Apreciar sugestões para aprimorar os trabalhos legislativos;

• Receber e encaminhar proposta de ação legislativa;

• Acompanhar a tramitação de uma proposta de ação legislativa apresentada pela
sociedade;

• Promover estudos, pesquisas e debates ou realizar consulta pública sobre assunto de
interesse geral.

IPS Que sugestões podem ser apresentadas à Comissão

• Propostas de aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos:

• Propostas de ação legislativa, tais como:

• requerimento de informações oficiais a órgãos públicos e a autoridades:

• emenda a projeto de lei em tramitação;

• projeto de lei;

• solicitação de audiência pública:

• consulta popular.
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-a
ode apresentar uma proposta de ação legislativa

Qualquer entidade associativa legalmente constituída (sindicato. ONG, associação pro-
fissional e comunitária, etc.), exceto partido político com representação na Assembléia Legislativa.

ntidade apresenta a proposta de ação legislativa

A proposta pode ser protocolada diretamente na Gerência-Geral de Apoio ao Plenário da
Assembléia Legislativa ou enviada, sob forma de carta registrada, para essa Gerência, no
endereço:

Rua Rodrigues Caldas, 30— Cep: 30.190.921 - Belo Horizonte - MG

~^^^ -j .ecessàrio para a entidade protocolar a proposta

• Preencher o formulário próprio;

• Apresentar, por escrito, uma justificativa bem fundamentada para a sua proposta;

-Apresentar os documentos solicitados.

(As propostas enviadas pelo correio deverão vir acompanhadas do formulário devidamente
preenchido e dos documentos solicitados.)

Que documentos a entidade deve apresentar

Cópia dos seguintes documentos:

• Estatuto da entidade e suas alterações;

• Ata de eleição da diretoria;

• Comprovante de registro desses documentos no órgão competente.



*	.,	O que acontece com a proposta de ação legislativa
que foi protocolada

Ela é enviada para a Comissão, onde recebe o parecer de um relator designado pelo
Presidente. O parecer é discutido e votado pela Comissão.

A Comissão pode realizar audiência pública para discutir a proposta.

Se aprovada, a proposta será transformada em proposição legislativa da Comissão de
Participação Popular ou dará origem a outra medida, conforme o caso.

• Se rejeitada, será arquivada.

Como a entidade fica sabendo a data de
A	 discussão da proposta

A Comissão comunicará à entidade, com antecedência, a data e o horário de discussão e
votação da matéria.

O que acontece se a proposta aprovada
se tornar um projeto de lei

• A Comissão de Participação Popular assume a autoria do projeto, que irá tramitar na
Assembléia Legislativa como os demais. Será analisado e votado nas Comissões, até chegar
ao Plenário, podendo tornar-se lei estadual.

(Veja fluxagrama)
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	 O que acontece se a ação proposta não for da
competência da Assembléia Legislativa

Se a ação decorrente da proposta apresentada for da competência de outro ente da
Federação (União ou Município) ou de outro Poder, será encaminhada, com a indicação de
sua origem e autoria, ao Órgão competente.



IÍ1 Como a sociedade pode apresentar
emenda às leis orçamentarias

Por meio de proposta enviada à Comissão de Participação Popular por entidade associativa,
ou pela participação nos debates públicos promovidos pela Comissão nos 30 dias seguintes ao
recebimento pela Assembléia de cada projeto de lei orçamentária.

A consulta pública como forma de ouvir a sociedade

A Comissão de Participação Popular pode propor consulta pública sempre que quiser saber
a opinião da sociedade sobre:

'assunto de interesse público;

'anteprojeto de lei, de resolução ou de emenda à Constituição;

'questão relacionada com matéria em tramitação.

Quem pode solicitar uma consulta pública

'Cidadão ou entidade da sociedade civil;

Deputado da Assembléia Legislativa;

Comissão permanente da Assembléia Legislava.

Quem decide sobre a realização da consulta pública

A Comissão submeterá à Mesa da Assembléia a decisão de realização da consulta pública.

Concluída a consulta, a Comissão divulgará um relatório com os dados obtidos.

mo J	Como é feita a consulta pública

Pela internet. na página da Assembléia Legislativa (www.almg.gov.br );

Por outro meio, a critério da Comissão.
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Outra forma de participação da
sociedade por meio da Comissão

A Comissão está aberta também a sugestões de aprimoramento dos trabalhos legislativos.

Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída pode apresentar tais sugestões.

Como encaminhar essas sugestões à Comissão

• Por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC - da Assembléia Legislativa

• Pelo e-mail: participacao.popular@almg.gov.br

• Pelo telefone: 0800 31 08 88

SÓ serão apreciadas sugestões com o nome, endereço e número do documento de identi-
dade do proponente.

vWW	A participação do cidadão na Assembléia Legislativa

Como você viu, são muitas as formas de participação da sociedade nos
trabalhos legislativos. A Assembléia de Minas vem buscando há bastante
tempo uma ampla interlocução com a sociedade. Exemplo disso são as Au-
diências Públicas realizadas pelas mais diversas comissões, os Fóruns Téc-
nicos e Seminários Legislativos promovidos pela Casa. A Comissão de Par-
ticipação Popular veio oferecer novas possibilidades de participação, sendo
mais um instrumento do Legislativo mineiro para fortalecer a democracia.
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Veja como a proposta popular pode
ser transformada em lei

Comissão de Participação Popular (CPP)
(Recebimento da proposta legislativa)

1
Relator (parecer)

CPP
(Votação do parecer]

,provação

Arquivo Mesa Diretora
(Proposta de Lei da CPP)

Plenário
1 ° turno

Discussão
Emendas
Votação

1
Comissões Temáticas

2 0 turno
Discussão
Emendas
Votacõn

1
Plenário

2 0 turno
Parecer,
Emendas

Arquivo	repeico	Votação aprovação > Governador
do Estado

veto

Arquivo <	rejeição	 Plenário Nova Lei

aprovaçsc
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RESOLUÇÃO 5.212 / 2003

Cria a Comissão de Participação Popular, mediante alteração nos
arts. 101, 102, 288 e 289 da Resolução ng 5.176, de 6 de novembro
de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou, e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 - O art. 101 da Resolução n Q 5.176, de 6 de novembro de 1997, fica acrescido do
seguinte inciso XVI:

"Art. 101 -

XVI —de Participação Popular.".

Art. 2 - O art. 102 da Resolução ng 5.176, de 6 de novembro de 1997, fica acrescido do
seguinte inciso XVI:

"Art. 102— ( ... )

XVI— da Comissão de Participação Popular:

a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembléia Legislava, nos termos do art.
289;

b) a realização, com a concordância prévia da Mesa da Assembléia, de consulta pública
sobre assunto de relevante interesse;

c) a sugestão popular visando a aprimorar os trabalhos parlamentares.".

Art. 3 — O art. 288 da Resolução n Q 5.176, de 6 de novembro de 1997, fica acrescido do
seguinte § 39, passando o art. 289 a vigorar com a seguinte redação:

L

13



"Art. 288 — ( ... )

§ 39 - Nas comissões e em Plenário, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei
de iniciativa popular, pelo prazo total de 60 (sessenta) minutos, o primeiro signatário ou
aqueles que este houver indicado.

Art. 289 - É facultada a entidade associativa da sociedade civil, com exceção de partido
político com representação na Casa, a apresentação à Assembléia Legislativa de proposta
de ação legislativa.

§ 1 - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à apreciação da
Comissão de Participação Popular, que poderá realizar audiência pública para discuti-Ia.

§ 2 - Aprovada a proposta, esta será transformada em proposição de autoria da
Comissão de Participação Popular ou ensejará, quando for o caso, a medida cabível.

§ 3 - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de Participação Popular a
proposição em tramitação que com ela guarde identidade ou semelhança, desde que a pro-
posta de açâo legislativa que originou a proposição da Comissão tenha sido protocolada antes
da proposição de autoria parlamentar.

§ 4 - Aplica-se à proposição de que trata este artigo o disposto no § Y do art. 288.'».

Art. 49 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59_ Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de maio de 2003.

Mauri Torres

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

14
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DELIBERAÇÃO 2.333 / 2003

Regulamenta a Resolução n 2 5.212, de 9 de maio de 2003, que cria a Comissão de Partici-
pação Popular, mediante alteração da Resolução n 9 5.176, de 6 de novembro de 1997, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no
inciso V do art. 79 da Resolução n2 5.176. de 6 de novembro de 1997, delibera:

Art. 1 - A organização e o funcionamento da Comissão de Participação Popular regem-se
pelo Regimento Interno da Assembléia Legislativa e por esta deliberação.

Art. 2 - Cabe à Comissão de Participação Popular, no exercício de sua competência:

- receber proposta de ação legislativa de entidade associava da sociedade civil, deliberar
sobre ela e dar-lhe encaminhamento, nos termos desta deliberação;

II - realizar consulta pública sobre assunto de relevante interesse público;

III - promover estudos, pesquisas e debates sobre assunto de relevante interesse público;

IV - apreciar sugestão popular para aprimoramento dos trabalhos legislativos;

V - acompanhar a tramitação das proposições originadas de proposta de ação legislativa,
exercendo as prerrogativas de autor da proposição.

Art. 39 —A proposta de ação legislativa encaminhada à Comissão de Participação Popular
por entidade associativa da sociedade somente será recebida se instruída com cópia dos
seguintes documentos:

- ato constitutivo da entidade e suas alterações;

II - ata de eleição da diretoria;

III - comprovante de registro, no órgão competente, dos documentos referidos nos incisos 1 e II.
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§ 1 - A Comissão poderá solicitar as informações e os documentos adicionais que julgar
necessários à identificação da entidade e à comprovação de seu funcionamento.

§ 2 - A proposta a que se refere este artigo será protocolada na Gerência-Geral de Apoio
ao Plenário.

Art. 41 - Encaminhada a proposta à Comissão de Participação Popular, o Presidente da
Comissão designará relator para emitir parecer sobre a matéria e promover sua adequação
formal, quando couber.

§ 1 - A Comissão poderá realizar audiência pública para discutir a proposta.

§ 2 - A Comissão informará à entidade autora da proposta, com antecedência mínima de
cinco dias, a data e o horário em que a matéria será discutida e votada.

§ 3 - Aprovada, a proposta será transformada em proposição de autoria da Comissão ou
ensejará outra medida, conforme o caso.

§ 42 - Na hipótese de a ação decorrente da proposta apresentada ser de competência de
outro ente da Federação. a Comissão deverá encaminhá-la, com a indicação de sua origem e
autoria, ao órgão competente.

Art. 5 - Será juntado aos autos do processo o estudo técnico referente a matéria em
tramitação na Assembléia Legislava encaminhado à Comissão por entidade associativa cien-
tífica ou cultural, aprovado nos termos do art. 49 desta deliberação.

Art. 6 - A consulta pública destina-se a verificar a opinião da população sobre:

- anteprojeto de lei, de resolução ou de emenda à Constituição;

II - questão relacionada com matéria em tramitação; III - assunto de interesse público.

§ 1 - A consulta pública será realizada a requerimento de Deputado ou Comissão dirigido
à Comissão de Participação Popular, por iniciativa própria ou mediante solicitação de cidadão
ou entidade da sociedade.

§ 2 - Acolhido o requerimento, a Comissão submeterá a decisão de realização de consulta
pública à aprovação da Mesa.

M. 72 —A consulta pública será realizada na página da Assembléia Legislativa na Internet, em local
destacado e apropriado para esse fim, ou mediante outro procedimento, a critério da Comissão.

Parágrafo único - A consulta pública será divulgada nos meios de comunicação locais, na
página na Assembléia Legislativa na Internet e no órgão oficial dos Poderes do Estado.
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Art. 82- Concluída  a consulta pública a que se refere o art. 6 1 desta deliberação, a Comissão
emitirá relatório dos dados obtidos e a ele dará divulgação.

Art. 9 - A sugestão popular de aprimoramento dos trabalhos legislativos será recebida por
meio da página da Assembléia Legislativa na Internet ou pelo Centro de Atendimento ao
Cidadão - CAC.

§ 1 - Somente será apreciada sugestão que contiver o nome, o endereço e o número de
um documento de identificação do proponente.

§ 2 - A Comissão acusará o recebimento da sugestão ao seu proponente e o informará
sobre o encaminhamento a ela dado, quando for o caso.

Art. 10 - Ao término de cada sessão legislativa ordinária, a Comissão emitirá relatório
contendo a sistematização das sugestões recebidas e informação sobre o encaminhamento
dado às sugestões acolhidas, dando a ele divulgação.

Art. 11 - A Comissão de Participação Popular, no prazo de trinta dias do recebimento pela
Assembléia Legislativa dos projetos de lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado, de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e de Crédito Adicional,
poderá realizar audiência para informação e debate públicos sobre o conteúdo dos projetos.
Parágrafo único - A proposta resultante da audiência será encaminhada à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando couber, sob a forma de emenda fundamen-
tada à proposição.

Art. 12— A Comissão de Participação Popular elaborará, no prazo de sessenta dias contados
da publicação desta deliberação, manual com informações sobre as atribuições da Comissão
e sobre as formas de participação da sociedade nas atividades legislativas.

Art. 13— Esta deliberação entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 14— Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia Legislativa. 4 de junho de 2003.

Mauri Torres

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Ação legislativa - ação vinculada à atividade-fim do Poder Legislativo: a elaboração de
normas.

Audiência Pública - reunião aberta ao público para discussão de assunto de interesse
geral ou de matéria em tramitação.

Comissão permanente - grupo formado por deputados representantes dos diferentes
partidos políticos, ao qual compete analisar as matérias em tramitação e emitir um parecer
sobre elas, de acordo com o assunto de que tratam: educação, saúde, meio ambiente, direitos
humanos, etc.

Emenda - proposição apresentada como complemento de outra. Ela objetiva alterar o
texto original de uma proposição.

Fórum Técnico - evento institucional com duração de um ou dois dias para estudo de
temas específicos, com a participação de especialistas, representantes de entidades civis e
órgãos públicos, do qual podem resultar propostas aprovadas em reunião plenária.

Projeto de lei - proposta de uma lei, que vai ser discutida e aperfeiçoada até se transfor-
mar em proposição de lei, que será submetida à sanção do Poder Executivo.

Seminário Legislativo - maior evento institucional promovido pela Assembléia Legislativa,
em parceria com entidades da sociedade civil e órgãos públicos. As entidades se reúnem previa-
mente e preparam um documento com propostas que serão discutidas e votadas na plenária final
do Seminário. As propostas servirão de base para a formulação de políticas públicas.

Leis orçamentárias;
PMDI - Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - lei que estabelece as diretrizes mais

gerais da administração pública, sendo um instrumento de planejamento de longo prazo.
Serve de parâmetro para a elaboração do PPAG e não tem prazo de duração definido na
Constituição.

PPAO - Plano Plurianual de Ação Governamental - é uma lei que contém as diretrizes, os
objetivos e as metas da administração pública para os quatro anos seguintes à sua edição, com
a previsão dos gastos de duração continuada e de custeio deles decorrentes. O PPAG vigora
do segundo ano de um governo até o primeiro ano do governo seguinte.
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IDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias - lei expedida anualmente, com validade para apenas
um exercício. Estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento Anual. A LIDO é um elo
entre o PPAG e o Orçamento Anual.

LOA - Lei do Orçamento Anual - lei editada para cada exercício fiscal, que estima as
receitas e fixa as despesas. Compreende toda a programação de gastos da Administração
Pública - Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas -
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Para saber mais sobre o processo legislativo
Para saber que ações competem ao Poder Legislativo, que matérias podem ser tratadas em

lei estadual, como se dá a tramitação de um projeto de lei, consulte as publicações da Assem-
bléia Legislativa. Elas podem ser encontradas no siteda Assembléia (www.almg.gov.br) e no
Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC.
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Modelo de formulário a ser preenchido pela entidade

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
(REGEBIMENTU DE PRUPUSTA)

CADASTRO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO	 CNPJ

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	 CPF

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Associação	( ) Federação	 ( )Sindicato
ONG	 ( ) Outros (especificar)

ENDEREÇO E CONTATOS
Rua
CEP	 ICidade	 Estado
E-mail
Telefone	 Fax	 Celular

PROPOSTA! SUGESTÃO

JUSTIFICATIVA
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