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APRESE NT

A Assembléia Legislativa de Minas
sempre buscou aperfeiçoar seu
relacionamento com a sociedade, a
fim de promover a participação
popular no cotidiano do Poder
Legislativo, valorizando a democracia.

A verdadeira democracia não existe
sem o cidadão, sem aquele que,
através do seu voto, elege os
membros dos Poderes Legislativo e
Executivo, os seus representantes.

O mais importante, no entanto, é
atentar para o fato de que a
democracia é um exercício que não se
extingue ao final de cada eleição. O
que faz dela uma realidade é o
envolvimento da sociedade com os
trabalhos a serem realizados pelos seus
representantes eleitos.

INTRODUÇÃO

O exercício da cidadania é um
direito de todos. Mas, para que esse
direito seja consolidado e se torne
realidade, é necessário que todos
tenham consciência não só da sua
atuação enquanto cidadãos, mas das
conseqüências de suas decisões e da
necessidade de não abandonar o
exercício de tão aclamado direito logo
após as eleições.

O conteúdo desta publicação é uma
tentativa de mostrar a você, cidadão,
que muito pode ser feito pelo

Motivos há, e muitos, para dar
continuidade ao trabalho de
aproximação entre os cidadãos e seus
representantes. A participação da
sociedade no Poder Legislativo é
elemento constitutivo da democracia,
que a engrandece e solidifica.

As informações contidas neste
livreto são um reflexo do trabalho
realizado pela Assembléia de
Minas no intuito de valorizar a
representatividade, característica
fundamental da nossa democracia,
e de estimular a inserção da
sociedade no cotidiano do
Legislativo Mineiro.

Leia e participe. Afinal, a
Assembléia de Minas é o poder do
cidadão.

desenvolvimento da democracia
brasileira após o exercício do direito
ao voto.

A Assembléia Legislativa de Minas
Gerais abre espaço para a participação
da sociedade civil no Poder Legislativo
através de seus eventos institucionais,
como os Seminários Legislativos e
Debates Públicos. Oferece, ainda,
informações acerca do dia-a-dia do
Legislativo em publicações impressas
e na internet, viabiliza o contato entre
representantes e representados, ouve
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queixas, recebe denúncias, promove
debates e discussões sobre temas
importantes para a sociedade em geral.

Neste momento, em que tem início
uma nova legislatura, é oportuno
apresentar os caminhos para a
participação popular, as formas de
interlocução com a sociedade e as

A DEMOCRACIA
Quando se pensa em democracia,

vem à mente, sem muito esforço, a
idéia de "governo do povo". Nesse
contexto, percebe-se claramente o
seguinte processo: o povo elege os
políticos e os eleitos o representam,
trabalhando para o seu bem-estar e o
de toda a sociedade. Assim, pode-se
concluir que são os cidadãos que fazem
a democracia, através das suas escolhas,
das suas decisões, da sua vontade.

Tais escolhas são, na verdade,
expectativas aplicadas a causas
diversas, quase sempre fundamentais,
como educação, desenvolvimento,
saúde, meio ambiente, economia e
tantas outras sobre as quais se apóiam
as propostas dos que se lançam em
busca de cargos eletivos na política
nacional - os candidatos.

Não estamos sempre na condição
de eleitores, mas somos sempre
cidadãos. Os candidatos eleitos pelos
cidadãos também mudam a sua
condição. Tornam-se representantes,
aqueles escolhidos para realizar as

informações necessárias para o
exercício da cidadania do povo
mineiro. Todos esses dados estão aqui,
na 1& Legislatura - democracia,
representatividade, participação.

Conheça a Assembléia e participe do
cotidiano legislativo. O poder de interferir
na realidade está em suas mãos.

expectativas dos que contribuíram
com o seu voto para elegê-lo.

O voto
Exercício máximo da democracia e

direito fundamental do cidadão. Do
direito ao voto ninguém pode ser
privado. Isso dá uma idéia da
importância atribuída a esse simples
gesto - que de simples mesmo não tem
nada. Envolve escolha consciente, poder
de legitimação, responsabilidade.

O voto não é o fim, mas o ponto de
partida. É através dele que o cenário
político se configura: os deputados eleitos
assumem os seus cargos; os cidadãos, a
posição de diretamente interessados nas
conseqüências das ações ou omissões
daqueles que elegeram.

A representatividade
A representação é uma

característica da nossa democracia.
Nela, estão embutidos os anseios dos
mais diversos grupos sociais, de
pessoas individualmente, enfim, de
todos aqueles que, como cidadãos,
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exerceram o seu direito ao voto e
fizeram suas escolhas, elegendo este
ou aquele candidato.

Os candidatos eleitos, agora
deputados, são, antes de tudo,
cidadãos que assumiram a condição
de representantes.

Assim, cabe aos cidadãos
acompanhar o trabalho desenvolvido
por aqueles que escolheram e nos quais
depositaram a sua confiança.
Representar, para o eleito, significa
levar um pouco dos eleitores,
representados, para o trabalho. O
objetivo é o mesmo: atender às
expectativas dos cidadãos.

A participação
Em se tratando de democracia, a

participação vai muito além do voto.
Após as eleições, no decorrer do
mandato dos eleitos (os deputados),
os cidadãos têm a oportunidade de
acompanhar os trabalhos desen-
volvidos, apresentar propostas,
expressar sua anuência ou
discordância com o que está sendo
realizado. È possível ouvir, opinar e
criticar.

Para isso, basta a consciência de
que o cidadão é peça fundamental
no processo democrático e de que
deve, sempre, exercitar a cidadania.

ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
O Poder Legislativo exerce um

papel de grande relevância social.
Cabe a ele propor, discutir e formular
leis que irão estabelecer os direitos e
deveres dos cidadãos. As leis criadas
pelo Poder Legislativo são inerentes
à vida em sociedade, regem o
funcionamento do país, dos estados
e dos municípios.

No Legislativo estadual, as leis
elaboradas pelos deputados estaduais,
representantes dos cidadãos mineiros,
tratam de assuntos de interesse
regional, como segurança pública,
transporte intermunicipal e estrutura
administrativa do Estado. É a
Constituição Federal que determina as
competências do Estado.

Criar uma lei não é tarefa fácil,
exige amplo debate e extremo cuidado
na sua elaboração. A lei é capaz de
determinar a conduta de todos os
cidadãos do Estado. Por esse motivo,
a participação da sociedade no seu
processo de elaboração é de
fundamental importância para a
democracia. É a oportunidade que o
cidadão tem de, mais uma vez,
defender os seus interesses.

O Poder Legislativo estadual, além
da função de criar direitos e impor
obrigações através da elaboração de
leis, também tem a função de
promover o controle externo do
Poder Executivo. Está previsto na
Constituição do Estado de Minas
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Gerais, em seu artigo 62, inciso )(XXI,
a competência privativa da Assembléia
Legislativa para fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta.

Enfim, são os deputados que
fiscalizam o trabalho do go-
vernador. Cabe também a eles

discutir a proposta de orçamento e
decidir onde serão aplicados os
recursos. No exercício da sua
função político-parlamentar, o
deputado estadual está sempre
interagindo com a população,
dentro do gabinete e fora da
Assembléia Legislativa.

O PODER LEGISLATIVO ESTADUAL
O Legislativo mineiro é composto dos

deputados estaduais, cidadãos eleitos
por outros cidadãos para serem seus
representantes no Parlamento. São ao
todo 77 representantes dos anseios de
diversos segmentos da sociedade
mineira que, na Assembléia, exercerão
um mandato de quatro anos,
correspondente a uma legislatura.

Cabe aos deputados, em Plenário ou
nas comissões, trabalhar na elaboração
de leis que tratem de assuntos de
interesse dos mineiros. Esse trabalho
exige compromisso com o bem-estar
social e o desenvolvimento do Estado,
fatores que irão refletir diretamente na
vida de cada representado, sendo ele
eleitor ou não dos deputados que
compõem a Assembléia.

O trabalho dos deputados não se
restringe à votação ou proposição de
leis. Eles estão envolvidos em
discussões de temas relevantes
quando, por exemplo, debatem com
diversos segmentos sociais nas
comissões. Tais discussões e debates

dão conteúdo às proposições que
serão apreciadas durante o processo
legislativo.

Mas o que é o processo
legislativo?

O processo de elaboração de uma
lei segue determinadas regras e
procedimentos que objetivam
assegurar a sua legitimidade.

Para entender o que é o processo
legislativo, acompanhe o caminho
percorrido por um projeto de lei até a
sua transformação em lei ordinária:

O primeiro passo consiste na
apresentação de uma proposição,
matéria sujeita à apreciação da
Assembléia Legislativa. O projeto de lei
é uma das proposições do processo
legislativo; outras podem ser apreciadas
pela Assembléia, como as propostas de
emenda à Constituição Estadual.

Os projetos de lei podem ser
apresentados à Assembléia pelos
deputados, por comissão ou pela Mesa
da Assembléia, pelo governador do
Estado, presidente do Tribunal de

6



16' LECISI.ATIJRA - DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDADE, PARTICIPAÇÀO

Justiça e do Tribunal de Contas, pelo
Ministério Público e também pelos
cidadãos, através dos projetos de
iniciativa popular.

O projeto de lei recebido em
Plenário é encaminhado à apreciação
das comissões competentes. Primeira-
mente, recebe parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, que verifica
a sua constitucionalidade. Da
Comissão de Constituição e Justiça,
o projeto de lei segue para as
comissões de mérito (Saúde,
Segurança Pública, Trabalho, Cultura,
etc.), de acordo com o tema. Se
causar impacto financeiro, o projeto
também passa pela apreciação da
Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Após o pronunciamento de todas as
comissões a que foi distribuído, oprojeto
de lei é incluído na ordem do dia, para
ser discutido e votado pelos
parlamentares. Após aprovação em
primeiro e segundo turnos, o projeto, que
passa a ser uma proposição de lei, é
encaminhado para a sanção do
governador. Se ele expressar sua
anuência à proposição, esta é
promulgada. A proposição é publicada
e se transforma em lei. Mas, se o
governador vetar o projeto, caberá ao
Plenário a apreciação do veto, que pode
ser aceito ou derrubado pelovoto contrário
da maioria absoluta dos deputados. Se
o veto for rejeitado, a proposição de lei
é encaminhada ao governador para
promulgação e se torna lei.

E DEPOIS DAS ELEIÇÕES?
Essa é uma questão importante - Mas é no período entre os pleitos

para não dizer fundamental - para que se tem a oportunidade de verificar
a democracia. Após as eleições, os se o trabalho dos representantes
eleitores têm uma forte impressão condiz com suas propostas, se os
de dever cumprido. Não resta	objetivos de eleitores e eleitos ainda
dúvidas de que, através do voto, os estão convergindo para o mesmo fim.
cidadãos contribuíram para o Ao final de cada eleição, surge o
aprimoramento do processo dever de trabalhar para manter o
democrático, exerceram um direito vínculo que une os cidadãos aos
político que é fundamental e deputados que os representam. É essa
garantido a eles pela Constituição.	presença contínua ao lado dos
As escolhas foram feitas, conscien- representantes que dará força
tes ou não, e levaram ao Parlamento suficiente à democracia para realizar
aqueles que os cidadãos conside- os anseios que fundamentaram
raram os mais indicados para os escolhas, determinaram votos e
representar.	 criaram expectativas.
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR
Então, como participar?	cidadãos, que se sentem como agentes
O cidadão está no Centro do Poder políticos atuantes na construção das

Legislativo e dele deve fazer uso	leis que virão a reger as suas próprias
através de seus representantes ou da	vidas,
sua participação direta nos debates e	Os Seminários Legislativos, Fóruns
discussões que acontecem no Técnicos e Ciclos de Debates são
cotidiano do Legislativo mineiro.	eventos que objetivam promover a

A Assembléia Legislativa de Minas discussão de diversos temas de
Gerais é a representação do "poder interesse social. Nesses momentos,
do cidadão". E para que esse cidadão encontram-se na Assembléia múltiplas
tenha garantido o direito de se correntes de opinião, com a presença
manifestar no âmbito do poder de especialistas no tema tratado,
legislativo, a Assembléia desenvolveu	autoridades e representantes da
programas e projetos que procuram	sociedade civil organizada.
incentivar a participação popular em	Todo o processo de planejamento
suas atividades e, ao mesmo tempo,	dos eventos institucionais é construído
promover a reaproximação entre a coletivamente nas reuniões prepa-
sociedade e aquele que a representa,	ratórias, com a participação do
o deputado estadual.	 deputado, de órgãos representantes

Tais iniciativas são resultado da	do Estado e de diversos segmentos
política adotada pela Assembléia para	sociais envolvidos no debate.
valorizar o Legislativo e a concepção
de representatividade contida na
democracia. O desenvolvimento dos
mecanismos de interlocução com a
sociedade criam momentos de
discussão e debate que conferem a
transparência necessária às ações
parlamentares.

Os eventos institucionais
Os eventos institucionais promovidos

e coordenados pela Assembléia são
uma grande oportunidade de incentivo
à participação no processo legislativo
para entidades da sociedade civil e

Interiorização
Nos últimos anos, a ,Assembléia vem

desenvolvendo um trabalho voltado para
a ampliação dos debates e da
participação popular no Parlamento.
Com a criação das etapas de
interiorização dos Seminários
Legislativos, o trabalho realizado pela
Assembléia é levado a cidades do
interior de Minas Gerais, sempre com o
cuidado de privilegiar todas as regiões
do Estado. Assim, a etapa final dos
Seminários, realizada em Belo
Horizonte, na Assembléia Legislativa,
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ganha em legitimidade e repre-
sentatividade.

Esse processo de interiorização dos
Seminários Legislativos amplia a
capacidade de mobilização dos

cidadãos e das entidades
representativas dos interesses sociais
em torno do tema em debate,
promovendo o incremento da
participação política dos cidadãos.

Confira algumas leis oriundas dos eventos institucionais:

1 - Leis Ori g inadas de Fóruns Técnicos
Lei no 11.726, de 20/12/94—Trata da Política Cultural do Estado.
Lei n°11.484. de 1016194 - Cria o Conselho Estadual de Cultura.
Lei n°12.596, de 1997— dispõe sobre uso, manejo e conservação do solo.
Lei n°11.812, de 2311195 - dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitárias
de produtos de origem animal e dá outras providências.
Lei n°11.903, de 719195 - cria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, altera a denominação da Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras providências.
Lei n° 15.975, de 2006— cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC. A criação
do fundo foi a principal reivindicação do Fórum Técnico "Cultura: Política e
Financiamento'.

2 - Leis Originadas de Seminários Legislativos
Lei n°11.405, de 2811194 - Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola
Lei n° 11.744, de 16/1/95 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural— Funderur
Lei n°11.720, de 29112194—dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento
Básico
Lei n°11.830, de 617195 - Cria o Fundo Estadual de Habitação
Lei n° 11.504, de 2016194 - Dispõe sobre Política Estadual de Recursos
Hídricos
Lei n° 12.398, de 12112196 - Plano Mineiro de Turismo
Resolução n°5.176, de 1997— Criação da Comissão de Turismo, Indústria
e Comércio da ALMG
Lei n° 13.687, de 2717100 - Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda
Decreto n°43.371, de 2003— Reestruturação do Igam, criando diretoria de
apoio a comitês de bacias, por sugestão do Seminário Águas de Minas II
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Lei no 13.194. de 291111999 - Lei de Reestruturação do Fhidro, por
recomendação do Seminário Águas de Minas.
Por sugestão dos Seminários Legislativos, foram apresentadas emendas a

diversos projetos em tramitação, tais como de lei florestal, lei de recursos hídricos
e política estadual de resíduos sólidos.

Além dessas leis, em 1998 o Seminário Legislativo "Direitos Humanos e
Cidadania" elaborou e aprovou o documento final contendo as diretrizes básicas
para o Programa Estadual de Direitos Humanos.

P ROJETO DE INICIATIVA POPULAR
Projetos de lei também podem ser apresentados à Assembléia Legislativa

por entidades associativas legalmente constituídas, como sindicatos, ONGs,
associações profissionais, comunitárias e entidades do gênero. Esse projeto
deve ser subscrito por, no mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em lista organizada
por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela
idoneidade das assinaturas. No máximo 25% das assinaturas poderão ser de
eleitores alistados na capital do Estado, como prevê o art. 67 da Constituição
mineira. A tramitação do projeto de lei de iniciativa popular segue o mesmo
caminho dos demais projetos apresentados à Assembléia Legislativa.

São as entidades associativas legalmente constituídas e que representam os
Interesses da população que apresentam as propostas, expressando os anseios
daqueles que se dispuseram a trabalhar para vocalizar as suas preferências.

AS COMISSÕES
As comissões, constituídas por deputados estaduais, são grupos de trabalho

especializados no estudo e na discussão de problemas gerais ou específicos,
de acordo com a área de interesse do parlamentar.

o Regimento Interno da Assembléia que fixa os tipos, nomes e competências
das comissões.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem dois tipos de
comissões: as permanentes, que subsistem nas legislaturas, e as temporárias,
que são criadas por um prazo determinado. Estas dividem-se em comissões
parlamentares de inquérito (CPls) e comissões especiais.

Os membros das comissões são designados pelo presidente da Assembléia,
por indicação dos líderes das bancadas ou dos blocos parlamentares. Na
constituição das comissões é assegurada, tanto quanto possível, a representação
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proporcional das bancadas ou blocos parlamentares. O deputado pode, como
membro efetivo, fazer parte de até duas Comissões permanentes.

Nas reuniões de comissão, os interessados têm a oportunidade de apresentar
suas opiniões, dúvidas e questionamentos a respeito do projeto, e os deputados
têm a oportunidade de ouvir a sociedade e entrar em contato com as suas
reivindicações. Por isso, nas reuniões de Comissão, é importantíssima a presença
da sociedade civil organizada, a fim de defender os seus interesses e contribuir
para o processo decisório que estará a cargo dos deputados.

No site da ALMG, clicando em Atividade Parlamentare, a seguir, em Comissões,
é possível acompanhar a agenda: data das reuniões, resultados e visitas.

Comissões Permanentes
São 17 as Comissões permanentes, que subsistem nas legislaturas e opinam

sobre os projetos em tramitação. Elas também realizam audiências públicas
para debater temas de suas áreas e fazem visitas para conhecer de perto a
realidade do Estado. São formadas por membros efetivos e suplentes. As
Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária têm sete deputados, as outras são constituídas por
cinco parlamentares. As reuniões das Comissões 5O públicas.

São elas:
1. Administração Pública
2. Assuntos Municipais e Regionalização
3. Constituição e Justiça
4. Cultura
5. Defesa do Consumidor e do Contribuinte
6. Direitos Humanos
7. Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
8. Fiscalização Financeira e Orçamentária
9. Meio Ambiente e Recursos Naturais
10. Participação Popular
11. Política Agropecuária eAgroindustrial
12. Redação
13. Saúde
14. Segurança Pública
15. do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
16. Transporte, Comunicação e Obras Públicas
17. Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
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Comissões Parlamentares de Inquérito
As CPI5 são Criadas para apuração de fato determinado, Com poderes de

investigação próprios das autoridades judiciais. São constituídas por sete
deputados efetivos e suplentes, com prazo Certo de funcionamento. O
requerimento para instalação de uma CPI deve ser assinado por, no mínimo,
1/3 dos deputados (26).

Comissões
Criadas para estudar matéria determinada ou cumprir alguma missão atribuída

pelo Plenário, além de emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição,
veto, escolha de conselheiros do Tribunal de Contas, aprovação de nomes de
dirigentes de autarquias e fundações e pedido de instauração de processo por
Crime de responsabilidade.

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
Criada pela Resolução n° 5.207, de 2002, cabe à comissão auxiliar o

presidente da Assembléia na manutenção do decoro, da ordem e da disciplina.
Seus integrantes terão mandato de dois anos, coincidente com o da Mesa da
Assembléia.

A Comissão de
e uma iniciativa

da Assembléia Legislativa de Minas Gerais que a aproxima do cidadão,
representando uma significativa mudança no processo de gestão pública.

O objetivo da comissão é receber sugestões e propostas de entidades
legalmente constituídas, exceto partido político, referentes à necessidade de
ação legislativa em determinada área. Na Comissão de Participação Popular,
a proposta é avaliada e, se aprovada, transforma-se em proposição de autoria
da própria comissão. A realização de consultas públicas sobre temas de interesse
social também é função dessa comissão.

A Comissão de Participação Popular se reúne semanalmente e pode ser contactada
pelo telefone 0800-31-0888 ou pelo e-mail participacao.popular@almg.gov.br .

CANAIS ABERTOS À PARTICIPAÇÃO
Ouvidoria
A Ouvidoria é mais uma forma de participação popular na Assembléia

Legislativa de Minas Gerais. O seu papel é defender os interesses dos cidadãos
junto ao Poder Legislativo, permitindo que sejam ouvidos e tenham suas
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sugestões, críticas, reclamações, denúncias ou contribuições recebidas e
devidamente encaminhadas. O objetivo é não deixar que os questionamentos
dos cidadãos fiquem sem resposta, bem como dar ao Poder Legislativo a
transparência que lhe é devida.

Você pode entrar em contato com a Ouvidoria pelo telefone 0800-31-0888,
pelo e-mail ouvidoria@almg.gov.br, ou pessoalmente, no seguinte endereço:
Rua Dias Adorno, 300 - Lourdes.

Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC
O Centro de Atendimento ao Cidadão tem como objetivo facilitar o

atendimento àqueles que procuram a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Através do Fale com as comissões, o Centro recebe sugestões e
denúncias que serão encaminhadas às comissões para subsidiar os seus
trabalhos.

O CAC também gerencia a livraria do Legislativo, que comercializa, a preço
de custo, publicações editadas pela Assembléia e atende o público interessado
em pesquisar a tramitação de projetos não só no Estado, como na Câmara dos
deputados e no Senado, além de jurisprudência dos tribunais superiores,
regionais, federais e estaduais e legislação em geral.

Escola do Legislativo
A Escola do Legislativo foi criada em 1992 com o intuito de contribuir para a

formação de deputados, servidores da Assembléia, agentes públicos e sociedade
em geral. Para os cidadãos, a Escola oferece cursos, palestras e conferências
que abordam temas referentes ao Poder Legislativo, à atividade parlamentar e
à política em geral.

As atividades promovidas pela Escola complementam a formação política
das lideranças comunitárias e dos cidadãos, aprimoram a participação política
de organizações da sociedade civil no Parlamento e contribuem para o
aperfeiçoamento das relações estabelecidas entre a população e o Poder
Legislativo mineiro.

TV Assembléia
A emissora de televisão da Assembléia de Minas contribui de forma

significativa para a transparência dos trabalhos legislativos. Iniciativa pioneira
do Legislativo mineiro, a TV Assembléia entrou em operação em 1995 e hoje
já está presente em mais de 220 municípios.

Com a T\ os cidadãos mineiros podem acompanhar mais de perto o trabalho
dos parlamentares, assistindo à transmissão ao vivo das reuniões de Plenário e
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comissões. Além disso, a TV Assembléia oferece uma série de programas
jornalísticos e culturais que contribuem para a formação do cidadão, enriquecem
os debates e estimulam a participação da sociedade no Legislativo.

da tramitacão de
O acompanhamento de proposições em tramitação na Assembléia Legislativa

de Minas Gerais está ainda mais fácil. Com o novo serviço criado pela
Assembléia, o cidadão pode receber, via e-mail, atualizações diárias sobre o
andamento do processo de tramitação de projetos de seu interesse.

Cidadãos e entidades interessadas no andamento de determinada proposição
podem se cadastrar na página da Assembléia, informando o seu e-mail e a
proposição de seu interesse. Após o cadastramento, o internauta passará a
receber uma mensagem via e-mal/toda vez que o projeto avançar na Assembléia
- nas comissões, ao ser designado relator ou votado parecer e também quando
receber emendas ou for votado em Plenário.

A Assembléia no internet
Muitas informações chegam até nós através de notícias divulgadas pelos

mais diversos meios de comunicação, como o rádio, a TV e os jornais. Além
dessas notícias, muitas informações sobre assuntos de interesse do cidadão
estão disponíveis em outros meios, como a internet. É assim no site da
Assembléia.

Lá o cidadão poderá:
• Acompanhar a tramitação dos projetos.
• Obter informações sobre cada deputado, e-mail e telefone de seu gabinete.
• Utilizar a Ouvidoria e deixar sua mensagem de reclamação, crítica, sugestão
ou uma pergunta.
• Acompanhar o trabalho das comissões.
• Saber o que acontece na Assembléia, através da pauta de reuniões e
votações.
• Acessar o //nk para o Procon Assembléia
• Informar-se sobre a execução orçamentária e financeira da Assembléia.
• Obter informações sobre os municípios mineiros e os resultados das últimas
eleições
• Acessar, na íntegra, o "Diário do Legislativo'.
• Consultara Constituição Federal, Constituição Estadual, Regimento Interno
e outras publicações interessantes, resultado do trabalho realizado em eventos,
palestras e muito mais.
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As leis são elaboradas, discutidas e votadas no Palácio da Inconfidência,
sede do Poder Legislativo mineiro, localizado no Bairro Santo Agostinho, em
Belo Horizonte, na Rua Rodrigues Caldas, 30.

OS RESULTADOS DA PARTICIPAÇÃO
Nos quatro anos da 158 Legislatura (200312006), a Assembléia Legislativa de

Minas Gerais realizou mais de 90 eventos institucionais, como Seminários
Legislativos, Fóruns Técnicos e Debates Públicos. As comissões permanentes e
temporárias receberam mais de 9.400 Convidados e realizaram mais de 260
audiências públicas, totalizando cerca de 3.600 atividades ao longo dos últimos
quatro anos.

Tais atividades tiveram como marca a participação popular, demonstrando
que o Legislativo mineiro, a cada ano, aproxima-se mais dos cidadãos, da
sociedade.

Em 2006, último ano da 158 Legislatura, foram aprovadas matérias de grande
impacto na vida dos cidadãos, como o fim da taxa de R$ 127,27 cobrada para
obtenção do parcelamento de débitos referentes ao IPVA e a proibição de
adoção e procriação de cães da raça pitbull no Estado. O Plenário aprovou, por
exemplo, o Projeto de Lei 2.746104, que obriga boates e casa noturnas a
fixarem cartazes que alertem sobre o uso de drogas, e o Projeto de Lei 2.249/
05, que obriga os estacionamentos privados a contratar seguro contra furto,
roubo e dano de veículo sob sua guarda.

Os eventos institucionais realizados em 2006 trataram de assuntos de interesse
de toda a população mineira. Foram, ao todo, 26 eventos, divididos entre
Seminários Legislativos, Fóruns Técnicos e Ciclos de Debates. O Seminário
Legislativo "Segurança Para Todos - propostas para uma sociedade mais
segura", foi recebido em seis cidades do interior do Estado. Outros cinco
municípios receberam os Encontros Regionais "Consolidação do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS". Destaca-se, ainda, a realização dos Fóruns
Técnicos "Obesidade: desafios e perspectivas", "Educação Ambiental" e
"Políticas Públicas para Mulheres". Outros eventos foram os Ciclos de Debates
sobre "Política Nacional de Resíduos Sólidos", "Luta contra as Drogas" e
"Regularização Fundiária", além da realização do "50 Fórum das Águas" e da
1 Conferência Estadual em Defesa da Pessoa Idosa".

Em 2006, a Comissão de Participação Popular debateu temas importantes,
como a regulamentação da lei que autoriza o Executivo a isentar de ICMS
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aquisição de automóvel para uso de pessoa portadora de deficiência, a
aplicação da Lei do Passe Livre para idosos e portadores de deficiência, o
Plano Estadual de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes e o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

Todo esse trabalho é resultado do compromisso de parlamentares, funcionários
e cidadãos que, com interesse, vontade e participação efetiva, promoveram o
debate necessário ao aprimoramento do Legislativo mineiro.

E ENTÃO?

Acompanhar as atividades desenvolvidas na Assembléia Legislativa e os
trabalhos dos deputados estaduais é um exercício de cidadania.

A participação dos cidadãos e da sociedade civil organizada no Legislativo é
sinônimo de amadurecimento da democracia brasileira. Quanto mais a
representação se aliar à participação, mais real será a possibilidade de
interferência dos cidadãos no fazer das leis; leis que criam direitos, impõem
obrigações e interferem no cotidiano dos cidadãos.

E para que a sociedade contribua efetivamente para o processo de tomada
de decisões no Legislativo, é necessário que faça uso dos espaços abertos à
participação. A defesa dos interesses sociais não deve ficar unicamente nas
mãos dos representantes eleitos. Contando com a colaboração, o apoio, a
opinião e a crítica daqueles que os elegeram, fica mais fácil construir um
Legislativo transparente, responsável e sempre conectado a interesses e
expectativas dos cidadãos brasileiros.

A responsabilidade dos cidadãos não se transmite com o voto. Aos eleitos
são transmitidas as suas expectativas e a legitimidade para realizá-las. O poder
continua nas mãos do cidadão, e exercê-lo com responsabilidade é o seu maior
dever para com a democracia.

É hora de, realmente, participar.
Procure a Assembléia e faça a sua parte.
Assembléia de Minas - o "poder do cidadão".

Fontes
Coleção Passo a Passo: Processo Legislativo
Coleção Passo a Passo: Participação Popular
Presentation Assembléia de Minas - Espaço da democracia.
www.almg.gov.br
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CONHEÇA OS DEPUTADOS DA 1 6 LEGISLATURA
PARLAMENTARES REELEITOS

Adaiclever Lopes — PMDB	 AntônioJúlio — PMDB
(AdaiClever Ribeiro Lopes)	 (Antônio Júlio de Faria)
Data de nascimento: 24/1111966	Data de nascimento: 12/8/1950
Local: Belo Horizonte/MG	 Local: Pará de Minas/MG
Empresário	 Comerciante, empresário e advogado

Alberto Pinto Coelho— PP
(Alberto Pinto Coelho Júnior)
Data de nascimento: 311011945
Local: Rio Verde/GO
Administrador de empresas

Alencar da Silveira Jr. - PDT
(Alencar Magalhães da Silveira Júnior)
Data de nascimento: 12/1/1962
Local: Sete Lagoas/MG
Jornalista e radialista

Ana Maria Resende - PSDB
(Ana Maria Resende Vieira)
Data de nascimento: 191911945
Local: Belo Horizonte/MG
Orientadora educacional da rede
estadual de ensino

André Quintão - PT
(André Quintão Silva)
Data de nascimento: 5/8/1964
Local: Belo Horizonte/MG
Assistente social e sociólogo

Antônio Genaro - PSC
(Antônio Genaro Oliveira)
Data de nascimento: 13/6/1943
Local: Guaimbé/SP
Pastor da Igreja do Evangelho
Quadrangular

Arlen Santiago - PIB
(Arlen de Paulo Santiago Filho)
Data de nascimento: 25/711954
Local: Montes Claros/MG
Médico e advogado

Carlos Pimenta - PDT
(Carlos Welth Pimenta de Figueiredo)
Data de nascimento: 11/1011954
Local: Belo Horizonte/MG
Médico

Cecilia Ferramenta - PT
(Maria Cecília Ferreira Delfino)
Data de nascimento: 26112/1959
Local: Bom Despacho/MG

Célio Moreira - PSDB
(Célio de Cássio Moreira)
Data de nascimento: 24/7/1956
Local: Belo Horizonte/MG
Metalúrgico

Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
(Dalmo Roberto Ribeiro Silva)
Data de nascimento: 311111949
Local: Ouro Fino/MG
Advogado e professor
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Dilzon Meio - PTB
(Dilzon Luiz de Meio)
Data de nascimento: 117/1944
Local: Capitólio/MG
Empresário rural e da construção civil

Dimas Fabiano - PP
(Dimas Fabiano Toledo Júnior)
Data de nascimento: 231511973
Local: Rio de Janeiro/RJ
Bacharel em Direito, produtor rural e
industrial de laticínios

Dinis Pinheiro - PSDB
(Dinis Antônio Pinheiro)
Data de nascimento: 81511967
Local: Belo Horizonte/MG
Advogado

Djalma Diniz - PPS
(Djalma Floréncio Diniz)
Data de nascimento: 513/1948
Local: Linhares/ES
Empresário

Domingos Sávio - PSDB
(Domingos Sávio Campos Resende)
Data de nascimento: 25/3/1957
Local: São Tiago/MG
Médico veterinário e produtor rural em
Divinópolis

Doutor Viana - PFL
(José Alves Viana)
Data de nascimento: 10/4/1949
Local: Água Branca/AL
Médico pediatra e anestesiologista

Durval Ângelo - PT
(Durval Ángelo Andrade)
Data de nascimento: 11/111958
Local: Baixo Guandu/ES
Professor universitário de Filosofia

Elbe Brandão - PSDB
(Elbe Figueiredo Brandão Santiago)
Data de nascimento: 241411965
Local: Montes Claros/MG
Economista e professora

E lisa Costa - PT
(Elisa Maria Costa)
Data de nascimento: 28/2/1958
Local: João Neiva/ES
Engenheira civil

Elmiro Nascimento - PFL
(Elmiro Alves do Nascimento)
Data de nascimento: 3110/1951
Local: Patos de Minas/MG
Administrador de empresas e produtor
rural

Fábio Avelar - PSC
(Fábio Lúcio Rodrigues Avelar)
Data de nascimento: 29/4/1949
Local: Lagoa Santa/MG
Engenheiro civil

Fahim Sawan - PSDB
(Fahim Miguel Sawan)
Data de nascimento: 6/6/1960
Local: Miguelápolis/SP
Médico patologista-clínico e
infectologista
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Gil Pereira - PP
(Gilberto Wagner Martins Pereira
Antunes)
Data de nascimento: 131611961
Local: Montes Claros/MG
Formado em Administração de
Empresas, Com especialização em
Comércio Exterior

Gilberto Abramo - PMDB
(Gilberto Aparecido Abramo)
Data de nascimento: 6/8/1966
Local: Porto Ferreira/SP
Radialista, locutor e apresentador de
TV É formado em Teologia, com
doutorado em Ciências da Religião e
Divindade

Gustavo Corrêa - PFL
(Gustavo de Faria Dias Corrêa)
Data de nascimento: 211811975
Local: São Paulo/SP
Bacharel em Direito

Gustavo Valadares - PFL
(Gustavo da Cunha Pereira Valadares)
Data de nascimento: 30/8/1977
Local: Belo Horizonte/MG
Advogado e empresário

Ivair Nogueira - PMDB
(Ivair Nogueira do Pinho)
Data de nascimento: 6/11/1951
Local: Betim/MG
Engenheiro, advogado e empresário

Jayro Lessa - PFL
(Jayro Luiz Lessa)
Data de nascimento: 251911946

Local: Governador Valadares/MG
Empresário

João Leite - PSDB
(João Leite da Silva Neto)
Data de nascimento: 1311011955
Local: Belo Horizonte/MG
Atleta e bacharel em História

José Henrique - PMDB
(José Henrique Lisboa Rosa)
Data de nascimento: 29111/1956
Local: Abre Campo/MG
Servidor público. Bacharel em Estudos
Sociais e História

Leonardo Moreira - PFL
(Leonardo Fernandes Moreira)
Data de nascimento: 20/711974
Local: Juiz de Fora
Bacharel em Direito, produtor rural e
empresário

Luiz Humberto Carneiro - PSDB
(Luiz Humberto Carneiro)
Data de nascimento: 24/3/1953
Local: Uberlândia/MG
Produtor rural

Mauri Torres - PSDB
(Mauri José Torres Duarte)
Data de nascimento: 29/4/1950
Local: Guararema/SP
Pecuarista e empresário da construção cMl
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Neider Moreira - PPS
(Neider Moreira de Faria)
Data de nascimento: 23/3/1965
Local: ltaúna/MG
Médico nefrologista

Padre João - PT
(João Carlos Siqueira)
Data de nascimento: 28/2/1967
Local: Urucânia/MG

Paulo Cesar - PDT
(Paulo Cesar de Freitas)
Data de nascimento: 913/1952
Local: Nova Serrana/MG
Industrial do setor de Calçados

Pinduca Ferreira - PP
(Pedro Ivo Ferreira Caminhas)
Data de nascimento: 7/9/1 952
Local: Araçuaí/MG
Comerciante

Roberto Carvalho - PT
(Roberto Vieira de Carvalho)
Data de nascimento: 22/6/1954
Local: Ubá/MG
Servidor do DER

Sargento Rodrigues - PDT
(Washington Fernando Rodrigues)
Data de nascimento: 30/5/1964
Local: Medeiros Neto/BA
Sargento da Policia Militar de Minas
Gerais (PMMG)

Sávio Souza Cruz— PMDB
(Luiz Sávio de Souza Cruz)
Data de nascimento: 1811011957
Local: Belo Horizonte/MG
Professor e engenheiro. Especialista em
Engenharia Ambiental

Sebastião Costa - PPS
(Sebastião Costa da Silva)
Data de nascimento: 121711949
Local: Divino/MG
Advogado e professor
Sebastião Helvécio - PDT
(Sebastião Helvécio Ramos de Castro)
Data de nascimento: 3011111946
Local: Juiz de Fora/MG
Médico, bacharel em Direito e
professor universitário. Especialista em
Pediatria

Weliton Prado - PT
(Weliton Fernandes Prado)
Data de nascimento: 241811975
Local: Uberlândia/MG
Repórter fotográfico

Zé Mala - PSDB
(José de Freitas Maia)
Data de nascimento: 8/6/1963
Local: lturama/MG
Advogado
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NOVOS PARLAMENTARES

Ademir Lucas - PSDB
(Ademir Lucas Gomes)
Data de nascimento: 291911943
Local: Esmeraldas/MG
Advogado

Agostinho Patrus Filho— PV
(Agostinho Célio Andrade Patrus)
Data de nascimento: 1f711971
Local: Belo Horizonte/MG
Administrador de empresas

Almir Paraca - PT
(Almir Paraca Cristóvão Cardoso)
Data de nascimento: 24/8/1962
Local: Paracatu/MG
Graduado em História

Antonio Carlos Arantes - PFL
(Antonio Carlos Arantes)
Data de nascimento: 61811 960
Local: Jacuí/MG
Produtor rural

Bráulio Braz - PTB
(Bráulio José Tanus Braz)
Data de nascimento: 21/9/1948
Local: Muriaé/MG
Empresário

Carlin Moura - PCdoB
(Carlos Magno de Moura e Soares)
Data de nascimento: 291211968
Local: Virgolândia/MG
Advogado e jornalista

Carlos Mosconi - PSDB
(Carlos Eduardo Ventureili Mosconi)
Data de nascimento: 241511944
Local: Andradas/MG
Médico

Chico Uejo - PTC
(Francisco Takeshi de Souza Uejo)
Data de nascimento: 161811978
Local: São Gotardo/MG
Estudante de Direito

Délio Malheiros - PV
(Délio de Jesus Malheiros)
Data de nascimento: 91411961
Local: ltamarandiba/MG
Advogado

Delvito Alves - PFL
(Delvito Alves da Silva Filho)
Data de nascimento: 5/2/1955
Local: Morada Nova de Minas/MG
Advogado especializado em Direito
Público

Deiró Marra - PL
(Deiró Moreira Marra)
Data de nascimento: 141111965
Local: Patrocínio/MG
Advogado e empresário

Eros Biondini - PHS
(Eros Ferreira Biondini)
Data de nascimento: 201511971
Local: Belo Horizonte/MG
Veterinário e músico
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Getúlio Neiva - PMDB
(Getúlio Afonso Porto Neiva)
Data de nascimento: 3/1111942
Local: Medina/MG
Formado em Direito e Jornalismo

Gláucia Brandão - PPS
(Maria Gláucia Costa Brandão)
Data de nascimento: 301311954
Local: Ribeirão das Neves/MG
Consultora e doutora em Educação
Física

Hely Tarqüinio - DV
(Hely Tarqülnio)
Data de nascimento: 10/4/1940
Local: Uberaba/MG
Médico-cirurgião

Inácio Franco - Dv
(Inácio Franco)
Data de nascimento: 914/1953
Local: Itaberay/GO
Empresário do setor de construção
pesada

Juninho Araújo - PRTB
(Edy Araújo Júnior)
Data de nascimento: 161511967
Local: Dionísio/MG
Locutor

Lafayette Andrada - PSDB
(Lafayette Luiz Doorgal de Andrada)
Data de nascimento: 17/1011966
Local: Belo Horizonte/MG
Professor de História, jornalista e
servidor do Ibama

Luiz Tadeu Leite - PMDB
(Luiz Tadeu Leite)
Data de nascimento: 19/2/1953
Local: Montes Claros/MG
Advogado, radialista e professor
universitário

Marcus Pestana - PSDB
(Marcus Vinícius Caetano Pestana da
Silva)
Data de nascimento: 131611960
Local: Juiz de Fora/MG
Graduado em Economia

Maria Lúcia - PFL
(Maria Lúcia Soares de Mendonça)
Data de nascimento: 141111943
Local: ManhumirimfMG
Pedagoga e especialista em Supervisão
Escolar e Administração Escolar

Paulo Guedes - PT
(Paulo José Carlos Guedes)
Data de nascimento: 1/1011970
Local: São João das Missões/MG
Professor

Rinaldo Valério - PTC
(Antônio Rinaldo Valério)
Data de nascimento: 21/1/1956
Local: Divinópolis/MG
Médico e servidor público no Pronto
Socorro Municipal de Divinópolis

'a



16 LEGISLATURA - DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDADE, PARTICIPAÇÃO

Rômulo Veneroso - PV
(Rômulo Victor Pinheiro Venenoso)
Data de nascimento: 3/7/1958
Local: Betim/MG
Engenheiro Civil

Rosângela Reis - PV
(Rosângela de Oliveira Campos Reis)
Data de nascimento: 18/4/1963
Local: Mesquita/MG
Educadora, pós-graduada em
Pedagogia

Ruy Muniz - PFL
(Ruy Adriano Borges Muniz)
Data de nascimento: 21511960
Local: Montes Claros/MG
Médico e empresário do setor de
ensino superior

Tiago Ulisses - PV
(Tiago Ulisses de Castro e Oliveira)
Data de nascimento: 2111111973
Local: Belo Horizonte/MG
Advogado

Vanderlei Miranda - PMDB
(Vanderlei Miranda)
Data de nascimento: 121711952
Local: lnhapim/MG

Walter Tosta - PMN
(Walter Tosta)
Data de nascimento: 2011011958
Local: Rio Janeiro/Ri
Administrador

Wander Borges - PSB
(Wander José Goddard Borges)
Data de nascimento: 161311959
Local: Sabará/MG
Contador e administrador com pós-
graduação em Auditoria e Controle
Externo

Zezé Perreila - PSDB
(José Perreila de Oliveira Costa)
Data de nascimento: 22/2/1957
Local: São Gonçalo do Pará/MG
Empresário
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