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CPP - COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

i1 tLUaáJU
Com o objetivo de fortalerer o exercício da democracia, a Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais criou, em junho de 2003, a
Comissão de Participação Popular.
Desde sua implantação, a Comissão vem oferecendo diversas oportu-
nidades de participação à sociedade, tanto acolhendo suas propostas
de ações legislativas como também incentivando seu efetivo
envolvimento no processo legislativo.
Assim, por intermédio das entidades que os representam ou direta-
mente, os cidadãos têm trazido valiosa contribuição ao Parlamento
mineiro, debatendo assuntos de relevância para o Estado, discutindo
anualmente as leis de planejamento e orçamento público ou mesmo
apresentando sugestões de emendas a essas leis em diversas audiên-
cias públicas promovidas pela Comissão.

Além disso, com o programa Parlamento Jovem, uma parceria da
Escola do Legislativo com universidades e escolas de ensino médio de
Minas Gerais, a Comissão tem investido na formação política de estu-
dantes dos ensinos médio e superior, oferecendo-lhes, inclusive, a
possibilidade de propor novas leis, o que vem contribuir, de forma
decisiva, para a formação dos cidadãos do futuro.
È com satisfação que apresentamos esta cartilha, com o resumo das
atividades desenvolvidas pela Comissão de Participação Popular nes-
ses quatro anos de funcionamento. Acreditamos que as ações aqui
relatadas servirão de incentivo para uma participação sempre cres-
cente da sociedade mineira nos trabalhos do Legislativo estadual, co-
laborando com a nossa aspiração de construir uma democracia cada
ve7 mais sólida,

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerai'
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A sociedade c ontemporIiIea exige urna crescente drT1iliaço dos
processos democráticos de decisão dos poderes públicos. Aliada à
democracia representativa, assegurada pelo voto na escolha de
governantes e parlamentares, a participação direta dos cidadãos
organizados tem garantia constitucional nos conselhos, nos
referendos e plebiscitos, nas iniciativas populares de lei. Agora, a
sociedade pode contar também com as Comissões de Participação
Popular das casas legislativas.

Criada em 2003, a Comissão de Participação Popular da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais tem propiciado experiências
inovadoras e resultados importantes para o conjunto da sociedade
mineira. Tão logo foi instalada, a Comissão não apenas abriu-se às
demandas espontâneas dos cidadãos - recebendo e apreciando suas
proposições -, mas procurou também exercer o papel ativo de cha-
mar e motivar a sociedade a integrar os trabalhos parlamentares.

Nesse sentido, foram introduzidas as audiências públicas anuais para
dehite das leis de planejamento e orçamento público, oferecendo a
possibilidade para que sindicatos, associações, movimentos sociais,
conselhos e ONGs apresentem suas propostas por meio de emendas
populares, influindo nas diretrizes, metas e recursos previstos para os
programas governamentais. Nesse caminho, além de elevar a consci-
ência política para o exercício da cidadania, conseguimos uma maior
transparência nos orçamentos, o acompanhamento público de sua
execução e a expressão das demandas dos mais diversos segmentos
da sociedade.

Outra experiência inovadora é o Parlamento Jovem, projeto que alia a
formação política de universitários e estudantes do ensino médio, por
intermédio da Escola do Legislativo, à prática, com a apresentação de
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CPP -COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

suas propostas à Comissão de Participação Popular, na qual são vota-
das e transformadas em projetos de lei de iniciativa popular.

Além desses eventos específicos, a Comissão de Participação Popular
tem realizado audiências públicas sobre os mais diversos temas pro-
postos pelas entidades, encaminhado seus requerimentos, solicitado
informações oficiais das administrações públicas, consolidando-se como
um espaço privilegiado de negociações e proposições populares.

Todas essas possibilidades se fortalecem à medida que cresce a parti-
cipação da sociedade mineira. Com isso, a democracia não se limita
à garantia dos direitos políticos, mas torna-se um processo permanen-
te de conquista e afirmação de direitos sociais. Nesta cartilha, a As-
sembléia Legislativa apresenta um breve balanço das principais reali-
zações da Comissão e mostra como participar. Não é difícil. Conheça
aqui os passos necessários, que estão ao alcance de todos.

Deputado André Quintão
Presidente da Comissão de Participação Popular



CPP - COMISSÂO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

E LIffld comissão permanente da Assembléia Legisftitiva, criada erTi
junho de 2003, com o objetivo de ampliar a participação direta do
cidadão nos trabalhos legislativos. Ela recebe proposições apresenta-
das pela sociedade e opina sobre elas. Desse modo, a sociedade ago-
ra pode apresentar projetos de lei, emendas a projetos de lei e solici-
tar audiências públicas, entre outras ações legislativas.

• Apreciar sugestões para aprimorar os trabalhos legislativos.
• Receber e encaminhar propostas de ação legislativa.
• Acompanhar a tramitação de projetos de lei apresentados pela sociedade.
• Promover estudos, pesquisas e debates ou realizar consulta pública

sobre tema de interesse geral.
• Realizar audiências públicas para debater as leis orçamentárias.
• Realizar audiências públicas, exclusivas ou em conjunto com as co-

missões permanentes temáticas, para debater temas de interesse
público sugeridos por entidades ou pelos próprios parlamentares.

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;
- audiência pública;

• Consulta popular.
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CPP - COMISSAO DE PARTICIPAÇAO POPULAR

Sinaícaos, ONGs, associações rtisoonais e comunitarias, consl
OU qualquer entidade legalmente constituída, exceto partido político
com representação na Assembléia Legislativa.

•1•. fN	•IIT'11T4l4 kt

Lu dflh dS indini ( IdS pUblk )5 (Id L( in issão dk Pi IR 1	Populi
surgem diversas pi opostas que já são encaminhadas. Mas as entida-
des também podem apresentá-las preenchendo o formulário impres-
so no final desta cartilha e protocolando-o na Assembléia. Isso pode
ser feito diretamente na Gerência-Geral de Apoio ao Plenário da As-

1	
As-

OUSOU it MOi lo carta r ír lin(ii inviada pru
Gerência-Geral de Apoio ao Plenário da Assembléia Legislativa
Rua Rodrigues Caldas, 30— CEP 30190-921 - Belo Horizonte - MG

• 1 - -

- ii • - •	• •

p i eel ](i mi o lor imiulãrio propi Ri
• apresentar, por escrito, uma justificativa para a sua proposta;
• apresentar os documentos solicitados.
. nropostas enviadas pelo correio deverão vir acompanhidi do formuc drv

	

nente preenhidu e do doLur'entÜ	(tidos

• :pia do estatuto u enticridn	suas altein
• ata de eleiçao da diretoria;
• (omprovarite de registro desses documentos no órgão competente.
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• Lia é enviada para a Comissão, na qual 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

(Id Comissão de Participação Popular ou dará origem a outra medi-
da, conforme o caso.

• Se a proposta apresentada não for de competência da Assembléia
Legislativa, mas da União, do Município ou de outro Poder,será en-
caminhada ao órgão competente, com a indicação de sua origem e
autoria.

• Se a ação proposta for rejeitada, será arquivada.

A (omissão corriunica à entidade, com antecedência, a data e o
horário de discussão e votação da matéria. O autor da proposta tem a
prerrogativa de usar da palavra para defendê-la nas comissões e no
Plenário pelo prazo de até 60 minutos.

A ( ( ) iTiKSc)() (it Pdr[icipdçi( LUp1JL-(( 3Liii1(	( dutor Ii do (ejeto, que
irá tramitar na Assembléia Legislativa como os demais. Será analisa-
do e votado nas comissões permanentes apropriadas ao tema, até
chegar ao Plenário para votação por todos os parlamentares, poden-
do tornar-se lei estadual.
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CPP - COMISSÂO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

A consulta pública: como
forma I'

A Comissão de Participação Popular pode propor consulta pública seni-
pre que quiser saber a opinião da sociedade sobre:
• assunto de interesse público;
• iiiteprojeto de lei, de resolução ou de emenda à Constituição;
• questão relacionada com matéria em tramitação.

• ( idadao ou entidade da sociedade civil.
• Deputado da Assembléia Legislativa.
• Cunissão permanente da Assembléia Legislativa.

4iT6
A Comissão submetera a Mesa da Assembleia a decisão de realihi-
ção da consulta pública.
Concluída a consulta, a Comissão divulgará um relatório com os da-
dos obtidos.

A (.er i,'ãO esti aberta tambéiri a suqestões de aprimoramento dos
trabalhos legislativos.
Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída pode apresen-
tar tais sugestões:

12



CPP - COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

• por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Assem-
bléia Legislativa;

• pelo e-mail: participacao.popular@almg.gov.br;
• pelo telefone: 0800 31 0888.
Só serão apreciadas sugestões com nome, endereço e número do
documento de identidade do proponente.

O Poder Executivo encaminha à Assembléia Legislativa as seguintes
leis referentes ao planejamento e orçamento públicos:

• Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI): planejamento
de longo prazo. Em 2007, foi aprovado o PMDI 2008-2023;

• Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG): apresentado a
cada quatro anos. Tem que ser enviado à Assembléia até o dia 30
de setembro e estabelece as bases para os orçamentos anuais;

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): anual. Tem que ser envi-
ada à Assembléia no primeiro semestre e estabelece as diretri-
zes que fundamentam o orçamento do ano;

• Lei Orçamentária Anual (LOA). Tem que ser aprovada e sanciona-
da até 31 de dezembro do ano anterior.

Em 2003, a Comissão de Participação Popular promoveu as primeiras
audiências públicas para debater o Plano Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG).

Agora, a lei garante também a revisão e o monitoramento anual do
PPAG por meio de audiências públicas. Assim, a sociedade é cha-
mada a monitorar o cumprimento das metas previstas e fazer as
adequações necessárias ao plano e ao orçamento para o ano se-
guinte em audiências públicas abertas a todos os cidadãos e entida-
des interessados.

1 3



CPP -COMISSAO DE PARTI CIPAÇAO POPULAR

• '' '1e)do proposta envIaddLo: i.1...
entidade associativa.

• Pela participação nos debates públicos promovidos pela Comissão nos
30 dias seguintes ao recebimento de cada projeto de lei orçamentária
pela Assembléia.

2003
Nas prlmcIrds dudiencias púbIiis í),iri debate do Plano Plurlandl d
Ação Governamental (PPAG 2004-2007), participaram 700 pessoas e
estavam representadas 237 entidades civis. Foram apresentadas 203
propostas por 11 5 autores.

Todas elas foram analisadas pela Comissão de Participação Popular,
que acatou 107 sugestões, desdobradas em 180 proposições
legislativas. Destas, 53 foram transformadas em requerimentos e as
demais foram encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, responsável pela análise e pelo parecer do PPAG

Ao final, foram incorporadas ao PPAG 76 emendas populares, geran-
do outras 20 emendas ao Orçamento de 2004.

Exemplos de emendas aprovadas:
.0 PPAG tinha 30 projetos esiruturadores. Por meio de emenda popular,

foi criado mais um projeto eslruturador: "Inclusão social de famílias
vulnerabilizadas". Hoje, esse projeto tem um orçamento autorizado de
R$ 60,5 milhões e contempla ações de combate à violência, à explo-
ração sexual e ao trabalho infantil; de geração de trabalho e renda;
de proteção ao idoso e às pessoas com deficiência, entre outras.



CPP - COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

• Inclusão do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional de
Minas Gerais (Prosan) no projeto estruturador Minas sem Fome.
Com isso, o orçamento do programa em 2004 subiu de R$ 20 mil
para R$ 3,5 milhões.

• Introdução da merenda escolar no ensino médio, com ampliação
progressiva até 2007.

• Revisão anual do PPAG, com participação popular.

2004
A novidade na revisao do PPAG em 2004 foi a realização de um curso
sobre planejamento e orçamento público, que antecedeu a audiência
pública, oferecido pela Escola do Legislativo para as entidades e mo-
vimentos sociais.

Nas audiências, foram apresentadas 197 propostas de alterações e
novas ações ao plano. Destas, 62 foram aprovadas na forma de re-
querimento e 59 foram encaminhadas à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Ao final, 70 emendas populares foram incorporadas ao PPAG, geran-
do 25 emendas ao Orçamento de 2005. Com  isso, os recursos foram
ampliados em R$ 4,5 milhões.

2005
Em 2005, também houve novidade. Dessa vez, a Escola do Legislativo
realizou um seminário de capacitação dos municípios para que eles se
adequassem às exigências constitucionais no primeiro ano da admi-
nistração municipal.

Nas audiências públicas, foram apresentadas 214 propostas, das quais
45 foram incorporadas ao PPAG como emendas populares, sendo 25
com impacto no Orçamento de 2006, totalizando R$ 6 milhões.
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2006
A última revisão do PPAG 2004-2007 resultou na apresentação de 77
propostas de alterações e novas ações ao plano. Destas, 28 foram apro-
vadas pela Comissão de Participação Popular na forma de requerimen-
tos e outras 30 foram encaminhadas como emendas populares, sendo
incorporadas ao PPAG, ampliando os recursos no Orçamento de 2007
em R 4 milhões.

Também em 2006, foi realizada audiência pública para debater a Lei
de Diretrizes Orçarnerilárias (LDO) e apresentar propostas a ela. Entre-
as emendas populares incorporadas à LDO estão,-is  que determinaram
a dotação de recursos para custeio de serviços de proteção básica do
Suas (Sistema Único de Assistência Social) no Estado, para a realização
da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente e para a
reestruturação da Sedese (Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social) e realização de concurso público.

2007
Neste ano, foram realizadas audiências publicas para debate do Pla-
no Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), com a incorpora-
ção de três emendas populares que asseguram diretrizes nas áreas
de assistência social, agricultura familiar e direitos da criança e ado-
lescente.

As audiências públicas para debate do PPAG 2008-2011 foram
marcadas para outubro/novembro, de forma regionalizada, abran-
gendo munacipios das regiões do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.
Zona da Mata e Triãngulo Mineiro, além dos debates gerais em Belo
Horizonte.
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Desde 2003, a Comissão de Participação Popular já propôs, em conjunto
com outras comissões permanentes da Assembléia e a partir de sugestões
de entidades da sociedade civil, ciclos de debates, seminários legislativos e
audiências públicas com resultados concretos nas políticas públicas do Esta-
do, como: propostas incorporadas a legislações estaduais, projetos de lei em
tramitação, iniciativas de organização da sociedade civil, negociações e
implementação de programas governamentais, entre outros.
Para se ter uma idéia da diversidade dos temas, vamos citar alguns:
• Seminário Legislitivo "Lixo e Clddddnla: políticas públicas para uma

sociedade sustentável";
• Ciclo de Debates: "Alimentação Escolar como estratégia de segu-

rança alimentar e nutricional";
Audiências Públicas:
- Fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado
- Implantação do Sistema Único de Assistência Social (Suas)
- Participação da Educação Infantil no Censo Escolar do MEC
- Inclusão das creches conveniadas com o poder público na divisão

de recursos do Fundeb
- Instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente
- Conseqüências do acidente ambiental na Zona da Mata
- Elaboração e Implementação da Política Estadual de Cultura
- Políticas para pessoas com deficiência
- Segurança nas agências bancárias
- Aumento do trabalho infantil rural em Minas Gerais
- Passe-livre em ônibus intermunicipais
- Democratização dos meios de comunicação, etc.
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O Pdr lamento Jovem e urri projeto desenvolvido CIT1 parceria entre a
Assembléia Legislativa e a PUC Minas e integra o programa de Edu-
cação para a Cidadania, coordenado pela Escola do Legislativo.

O objetivo é oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecerem o
papel e o funcionamento do Poder Legislativo e de se envolverem em
projetos de pesquisa, debate e deliberação de temas de interesse público.

O Parlamento Jovem reúne, a cada edição, cerca de 120 estudantes,
entre universitários do Curso de Ciências Socais e alunos do ensino médio
de escolas públicas e particulares. Ao final de quatro meses de pesquisas,
palestras com especialistas, oficinas e debates, durante reunião no Plená-
rio da Assembléia Legislativa, os jovens votam suas propostas sobre o tema
escolhido como em urna sessão parlamentar. As propostas são enviadas
à Comissão de Participação Popular, que aprecia cada uma. Elas podeiïi
i isiiltar em requerimentos, audiências públicas ou projetos de lei.

Temas já abordados pelos estudantes:
• 2004 'Direitos Sondis e Coletivos" - Subtemas: Políticas e ações

Ittrmdt!VdS voltadas paia negros carentes, Segurança Social: droga
iiventude -- Programa de prevenção de drogas nas escolas.

• 2005 "Redução da Maioridade Penal" - Subtemas: Redução da idade
nri,l, Políticas públicas para a juventude, MedKlis socioeducativas.

• 2006: "Ética na vida pública e cidadania" - Subtemas: Direito à infor-
10 e à comunicação, Participação política e Primeiro emprego.

• 2006 (município de Arcos): "Educação e Trabalho" Subtemas:
como valor, Formação escolar e Qualificação profissional.

• 2007. Educação: Inclusão e qualidade" - Subtemas: Escola inclus;-
v<, Urra escola de qualidade e Uma escola que faça sentido,

18
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Corno você viu, são inúmeras e muito ricas as tormds ce pdrt(pd-
ção da sociedade nos trabalhos legislativos. A Assembléia de Mi-
nas busca, há muito tempo, ampliar e fortalecer sua interlocução
com todos os segmentos da sociedade mineira. Exemplo disso são
também as audiências públicas, realizadas pelas mais diversas co-
missões permanentes temáticas, os fóruns técnicos e os seminários
legislativos promovidos pela Casa. A Comissão de Participação Po-
pular veio oferecer novas possibilidades de participação e aperfei-
çoamento cotidiano da democracia.
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Comissão de Participação Popular íCi
(fl (II LIII	ii; )úpQSt IoqISi3tiVid
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Emendas

Arquivo <	 Votação prviC Governador'
do Estado

Arquivo <	 Plenário Nova Lei
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)flrV -,
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CPP - COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Cria a Comissdo de Participação Popular, mediante alteração
nos arts. 101, 102, 288 e 289 da Resolução n°5.176, de 6 de
novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da As-
sembléia 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. l - O art. 101 da Resolução n° 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 n° 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
Legislativa, nos termos do art. 289;
b) a realização, com a concordância prévia da Mesa da Assem-
bléia, de consulta pública sobre assunto de relevante interesse;
c) a sugestão popular visando a aprimorar os trabalhos parlamentares.".
Art. 30 - O art. 288 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, fica acrescido do seguinte § 3 0, passando o art. 289 a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 288 — ( ... )
§ 30 - 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 apresenta-
ção à Assembléia Legislativa de proposta de ação legislativa.
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CPP - COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

§ 1' - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada
à apreciação da Comissão de Participação Popular, que poderá reali-
zar audiência pública para discuti-la.
§ 2° - Aprovada a proposta, esta será transformada em proposi-
ção de autoria da Comissão de Participação Popular ou ensejará,
quando for o caso, medida cabível.
§ 3° - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de Parti-
cipação Popular a proposição em traruitaç-o que com ela guarde iden-
tidade ou semelhança, desde que a proposta de ação 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
§ 3° do art. 288.'.
Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

PaI, lI io da Inconfidência, em Belo Hi )t i/( iii ', ao 9 de maio de 2003.

Mauri Torres
I'usid('o(c da Assembléia Li'qisla/,vi 1k) b,t,ido de í'vl,nas Gerais

R;ulatnenta a Resolução n'5 212, de 9 de maio de 2003, que cria
a Comissão de Participação Popular, mediante alteração da Resolu-
ção n°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 n° 5.176, de 6
de novembro de 1997. delibera:
Art. 1° - A organização e o funcionamento da Comissão de Participa-
ção Popular regem-se pelo Regimento Interno da Assembléia Legislativa
e por esta deliberação.
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Art. 2° - Cabe à Comissão de Participação Popular, no exercício de
sua competência:

- receber proposta de ação legislativa de entidade associativa da
sociedade civil, deliberar sobre ela e dar-lhe encaminhamento, nos
termos desta deliberação;
li - realizar consulta pública sobre assunto de relevante interesse pú-
blico;
III - promover estudos, pesquisas e debates sobre assunto de relevan-
te interesse público;
IV - apreciar sugestão popular para aprimoramento dos trabalhos
legislativos;
V - acompanhar a tramitação das proposições originadas de propos-
ta de ação legislativa, exercendo as prerrogativas de autor da pro-
posição.
Art. 3 11 - 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.
§ 1° - A Comissão poderá solicitar as informações e os documentos
adicionais que julgar necessários à identificação da entidade e à com-
provação de seu funcionamento.
§ 2° - A proposta a que se refere este artigo será protocolada na
Gerência-Geral de Apoio ao Plenário.
Art. 40 - Encaminhada a proposta à Comissão de Participação Po-
pular, o Presidente da Comissão designará relator para emitir pare-
cer sobre a matéria e promover sua adequação formal, quando
couber.
§ 1 0 - A Comissão poderá realizar audiência pública para discutir a
proposta.
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§ 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.
§ 30 - Aprovada, a proposta será transformada em proposição de
autoria da Comissão ou ensejará outra r yiedida, conforme o caso.

4° - 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 referen-
te à matéria em tramitação na Assembléia Legislativa encaminhado à
Comissão por entidade associativa científica ou cultural, aprovado nos
termos do art. 4° desta deliberação.
Ari. 6° - A consulta pública destina-se a verificar a opinião da popula-
ção sobre:

- anteprojeto de lei, de resolução ou de emenda à Constituição;
II questão relacionada com matéria em trarnitação;
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.
Art. 7° - 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 ''rá divulgada nos meios de
comunicação locais, na página na AsseuTiblêii Legislativa na internei
e rio órgão oficial dos Poderes do Estado.
ArI. 8 - Concluída a consulta pública a que se refere o art. 6° desta
deliberação, a Comissão emitirá relatório dos dados obtidos e a ele
dará divulgação.
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Art. 90 - 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 0 Somente será apreciada sugestão que contiver nome, endereço
e número do documento de identificação do proponente.
§ 2°— A Comissão acusará o recebimento da sugestão ao seu propo-
nente 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 Desenvolvimento Integrado, de
Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e de Crédito Adicio-
nal, poderá realizar audiência para informação e debates públicos
sobre o conteúdo dos projetos.
Parágrafo único - A proposta resultante da audiência será encami-
nhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quan-
do couber, sob a forma de emenda fundamentada 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 na 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 Gerrii
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PROPOSTA/SUGESTÃO

CPP -COM 1SSÁO DE PARTI CIPAÇAO POPULAR

COMISSÃU DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
IHL'LBIM[NTU [DE I-'RUHUSTA]

CADASTRO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO - 	CNPJ

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	 CPF

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

ENDEREÇO E CONTATOS
Rua
CEP	 Cidade	 Estado
E-mail
Telefone	 TCelular

JUSTIFICATIVA
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