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PARTI CI PAÇÃO

POLÍTICA

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

José Maria Valverde

Universidade de Barcelona
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INTRODUÇÃO

Coleção Passo a Passo, editada
pela Escola do Legislativo,
tem por objetivo levar ao
cidadão as informações
riecessirias para o
acompanhamento dos trabalhos
desenvolvidos pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais, que procura estimular e
promover a participação política
e o intercâmbio contínuo com a
sociedade.
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O Passo a Passo está fundamentado em duas
convicções principais:

As entidades representativas, a imprensa, as instituições e o
cidadão são elementos fundamentais no processo de
construção da verdadeira representação democrática.

O exercício da cidadania pressupõe, necessariamente, o
acompanhamento das atividades do Poder Legislativo e a
possibilidade real de interferir nas decisões a serem
tomadas, não só no plano político-parlamentar, mas
também no fazer diário das leis que irão reger o
funcionamento do Estado e da sociedade.

4 Escola do Legislativo, órgão cia estrutura
administrativa da Assembléia Legislativa criado em 1992,
constitui um espaço deformação profissional, de reflexão
democrática e de criação, sistematização e difusão de
conhecimento técnico, especializado na área legislativa.
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1. Processo Legislativo
2. Participação Política
3. Perguntas e Respostas
4. Orçamento Público
S. Controle Interno e Externo
6. Federalismo no Brasil



Para que a cidadania se/a

exercida eni sua

plenitude, é necessária a

participação política, que

se concreti'a na atuação

do cidadão em defesa de

interesses específicos e

no acompanhamento do

que se passa na

sociedade e no Estado.

Para tanto, é preciso estar

bem informado, pois só

quem sabe o que

acontece pode formular

uma opinião critica.



Este é o objetivo deste Passo a Passo - Participação Política:
mostrar ao cidadão as várias possibilidades de atuação política
no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

*
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A INFORMAÇÃO COMO ALICERCE DA DEMOCRACIA

A participação política exige do cidadão conhecimento sobre
o que ocorre em seu estado e em seu país. A Assembléia se
utiliza de diversos meios de comunicação para fazer chegar à
população informação atualizada e apresentar os temas em
discussão no parlamento. 1
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

.4 Escola do Legislativo
participa do programa	4	.
de "Educação para a
Cidadania", com
palestras para
estudantes das redes
pública e particular de
Minas Gerais, alunos
surdos, universitários e
grupos de terceira idade, além
da disponibilização de uma cartiliu,
eletrônica(www.alm(1.qov.br/ced;) .
Palestras para prefeitos	(eador's,
assessores políticos, professores e líderes
comunitárias; seminários e cursos de
formação política abertos ao público
externo completam o repertório de
atividades da Escola na busca de uma
maior participação política.



A ASSEMBLÉIA NA INTERNET
httí)://www.aliTiq.qov.br

Na página da Assembléia, estão à disposição do cidadão
inúmeros serviços que vão ajudá-lo a se informar, formular
opinião e tomar decisões que podem alterar significativamente
o processo político em nosso Estado.

Atem do perfil de todos os deputados mineiros, dos projetos
por eles apresentados e seus endereços, ericontl:a
também na página da Assembléia:
informações sobre a execução orçamentária e financeira da
Assembléia fornecidas pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira - Siaf -; relatórios de gestão fiscal,
de pessoal e das atividades desenvolvidas pela
Assembléia; projetos em tramitação nas Comissões e no
Plenário; Constituições Federal e Estadual; Regimento
Interno; publicações periódicas; cartilhas e manuais,
incluindo a Cartilha Eletrônica de
Educação para a Cidadania:
relatório de eventos
institucionais; Iink par
o Procon Assembléia;
resultados das últimas
eleições e informaçõe
sobre os municípios
mineiros. Também est
disponível, na íntegra
o "Diário do
leqislativo".	-.



O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Criado em 1995, o Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC -
é um espaço que presta todos estes serviços, relacionados com
as atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo:

Pesquisa em banco de dados - contendo projetos em
tramitação na Assembléia, na Câmara dos Deputados e
no Senado, a legislação estadual e a jurisprudência dos
tribunais superiores, regionais, federais e estaduais.

Fale comas Comissões --
Atende o cidadão que não teve
seus direitos atendidos pelos
órgãos ou instituições do
Estado. Nesse caso, propostas e
denúncias serão encaminhadas
para a análise dos deputados
nas comissões permanentes da
Assembléia Legislativa.

e,

1 k
• Livraria - Encontram-se

à venda inúmeras
pLiblicações que podem ser

consultadas no s."te

www.dlniçl.gov.hr/Iivleg ou
pessoalmente.
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• Posto de identificação - Em parceria
com a Secretaria de Estado da
Segurança Pública, a Assembléia
facilita o acesso à emissão de carteira
de identidade e atestado de bons
antecedentes.

Procure se informar no CAC, também,
sobre estes dois serviços:

• Procon Assembléia A Assembléia
coloca à disposição do cidadão os
serviços do Procon Assembléia, que
trabalha para divulgar os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor,
com o objetivo de conscientizar o
cidadão de seus direitos nas relações
de consumo e intermediar os
problemas entre fornecedores e
consumidores na busca da solução.
Ouvidoria Parlamentar -É incumbida
de receber, examinar e encaminhar
aos órgãos competentes as
reclamações ou representações de
pessoa física ou jurídica referentes à
atuação parlamentar de membros da
Assembléia; propor medidas
necessárias à regularidade dos
trabalhos legislativos e
administrativos, bem como ao
aperfeiçoamento da organização da
Assembléia.••••••••.............



AS NOTÍCIAS DA ASSEMBLÉIA

Numa democracia representativa, a opinião pública tem o
direito de solicitar informações ágeis e abrangentes das
instituições. Para fazê-las chegar à imprensa local, regional ou
nacional, a Assembléia Legislativa mantém uma equipe de
profissionais atenta aos acontecimentos diários do Plenário e
das comissões e aos eventos institucionais, como ciclos de
debates, fóruns técnicos, seminários, visitas, etc.

Alêni de fornecer informações a jornais, rádios e TV, o noticiário
c repassado também para a página da Assembléia na internet,
todos os dias.

A TV Assembléia transmite para o
Estado de Minas Gerais a
programação do Legislativo
mineiro.

São aproximadamente 18 horas
diárias de programação, com
cobertura ao vivo das reuniões de
Plenário, noticiários, debates,
mesas-redondas e transmissão de
eventos institucionais.
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maneira mais fácil de receber
os sinais.

Se a TV Assembléia não
estiver presente em sua
região por meio das
transmissões convencionais
em VHF, UHF ou a cabo,
ainda assim você poderá
recebê-la por meio de antena
parabólica.

Além da TV, a Assembléia
mantém correspondentes de rádios que cobrem urna vasta gama
de municípios de Minas Gerais e algumas cidades de São Paulo,
Rio de janeiro, Bahia e Espírito Santo, divulgando o trabalho
desenvolvido pelo Parlamento mineiro e ouvindo as idéias e
opiniões da população.

CIDADANIA SE APRENDE FAZENDO

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, há anos, vem buscando estimular o
debate e a participação junto a entidades da
sociedade civil. Para tanto, criou os seminários
legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates



e teLeconferências. Todos esses eventos visam debater temas
de grande interesse para a sociedade - trazendo para dentro
da Assembléia diversas correntes de opinião, envolvendo
especialistas e autoridades de diferentes setores - e subsidiar
ações legislativas, executivas e de instituições da sociedade
civil vi ic u tadas ao assunto.



Esses eventos são desenvolvidos sob determinação da Mesa
da Assembléia, em atendimento às demandas dos segmentos
organizados da sociedade ou dos deputados.

Todo o processo de planejamento e realização é desenvolvido
_. .

	

	acordo comas instituições representantes desses segmentos.
Trata-se de um trabalho compartilhado, que demanda
conhecimento amplo por parte das instituições públicas e da
sociedade civil, bem como de seus dirigentes/representantes, de
seus trabalhos na área em discussão e de suas vinculações e
posições políticas.

Durante todo o evento, deve prevalecer o princípio de que a
Assembléia o coordena numa posição de neutralidade, sendo
canal de expressão das idéias em debate.
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Leis que são resultado direto de seminários
legislativos:
•	Política Estadual de Desenvolvimento

Agrícola (Lei n g 11.405, de 28/1/94)
•	Política Estadual de Saneamento Básico (Lei

rin 11.720, de 29/12/94)
•	Fundo Estadual de Habitação (Lei n° 11.830,

de 6/7/95)
•	Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei

n° 11.504, de 20/6/94)
•	Plano Mineiro de Turismo (Lei n g 12.396, de

12/12/96)
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda (Lei q 13.687, de
27/7/2000)

Teleconferências já realizadas:
Gestão de Recursos para o Ensino
Fundamental nos Municípios (Fundão)
Novo Código de Trânsito Brasileiro
Legislação Eleitoral
Segurança Pública O Papel do Estado e da
Sociedade Civil
Dívida Externa: O que fazer?

Estes são exemplos de temas dos inúmeros ciclos
de debates realizados na Assembléia:

Lei de Responsabilidade Fiscal
Código de Defesa do Consumidor

•	Direitos humanos



•	Cotas para a população negra
•	Divisão do setor elétrico

Fóruns técnicos realizados:
O servidor público estadual

•	Alternativas para as políticas públicas de desenvolvimento
Desenvolvimento econômico regional

•	Consolidação das leis
•	Biotecnologia

Outras formas de
participação da população

Há plebiscito quando se consulta
o povo sobre questão ou fato
político ou institucional antes que
se torne norma.

Já o referendo é o momento em
que há consulta ao povo para
que este aprove ou rejeite ato
legislativo ou norma
constitucional, antes de seu
encaminhamento ao Poder
Executivo, para sanção.



INTERIORIZAÇÃO

A Assembhia Legislativa vem tornando várias iniciativas,
nos últimos anos, para levar suas ações ao interior do
Estado. Esse processo foi impulsionado pela criação das
etapas de interiorização dos seminários legislativos,
preparatórios para o evento final, na Assembléia.

Esse modelo ampliou a capacidade dos seminários de
mobilizar a sociedade em torno do tema proposto, ao
mesmo tempo em que passou a exigirtempo e estrutura
muito maiores para sua realização. Cada reunião regional
constitui um evento próprio, envolvendo dezenas de
instituições públicas e civis.

Seminários Legislativos realizados com etapas no interior
do Estado:

Desemprego e Direito ao Trabalho
Construindo as Políticas Públicas de Educação em
Minas Gerais
Administração Pública Competente
Águas de Minas
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VOCÊ PODE FAZER UM PROJETO DE LEI

Em primeiro lugar, é importante que se tenha uma sociedade
civil organizada que identifique os interesses sociais e os faça
chegar a um representante que os expresse. O deputado
estadual pode apresentar e apoiar projetos de lei que
correspondam a esses anseios.

O PROJETO DE INICIATIVA POPULAR

O projeto de lei de iniciativa popular é pouco conhecido, mas
deve ser considerado, principalmente pelos sindicatos, pelas
associações de classe ou por entidades do gênero. Esse projeto
deve ser assinado por, no mínimo, lo mil eleitores do Estado,
em lista organizada por entidade associativa legalmente
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das
assinaturas, das quais no máximo 25% poderão ser de
eleitores alistados tia Capital do Estado.	A tramitação
segue os mesmos caminhos de um projeto	de	lei
apresentado por deputado.,

IR -



Há ainda a Comissão dc
Participação Popular, instalada
pela Assembléia em junho de 2003,
com o objetivo de receber
propostas de ação legislativa de
autoria de associação ou órgão de
classe, sindicato ou entidade
organizada, exceto partido político.
Nesse caso, não há a necessidade
de se reunirem lo mil assinaturas de
eleitores do Estado. A proposta será

—encaminhada à Comissão de
Participação Popular e, se

- aprovada, será transformada em
proposição de autoria da própria
Comissão. Durante o processo de

tramita(ao. poderá usar da palavra para discuti-la, por 60
minutos, nas Comissões ou em Plenàrio, o primeiro
signatário da proposta ou queni este indicar. E ainda
objetivo dessa Comissão receber propostas de ação
lejislit iva e realizar consulta pública sobre assunto de
i clevante interesse.

5h, exeI171 ,/os de entidades as s ociat i v,i s /t'qa 1w ente
(ei, tu o udas 05 sindicatos, as associacôes de moradores, os
(-1(11)05, os grêmios e as sociedades civis sem fins lucrativos,

rte outras.
It',s Jo elaboradas, discutidas e votadas no Palácio da

Inconfidência, sede do Poder Legislativo mineiro, loca fiiado
Batiro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, na Rua

Á('(.luI(/(JeS (a/Ja,, 30.



COMO SE ACOMPANHA A TRAMITAÇÃO
DE UM PROJETO DE LEI?

O projeto nas Comissões

Nas reuniões de Comissão, é importantíssima a
presença das classes organizadas da sociedade, pois
terão oportunidade de contato com os
parlamentares e influência nas decisões que serão
tomadas.

É durante essas reuniões, que são públicas, salvo
exceções, que os deputados da Comissão têm a
oportunidade de ouvir as partes interessadas
diretamente no tema em discussão. Convém
lembrar, entretanto, que os deputados estaduais,
no âmbito do Parlamento mineiro, detêm o poder
do voto e da decisão.

Há ainda as reuniões de Comissão denominadas
audiências públicas, realizadas no Palácio da
Inconfidência ou no interior do Estado, ocasião em
que o cidadão tem oportunidade de formular
perguntas sobre o assunto em debate.

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



por meio da publicaçao da Ordem do
Dia e as extraordinárias por meio da
publicacão do Edital de Convocação,
constante do Diário do Legislativo, no
jornal Minas Gerais ou na internet
('.olmrj (OV. hi /dia)

(O prop(to
de lei são itucioliutrite distribuidos à
Comissão de Constituição e Justiça

ara saber da constitucionalidade,
Loalidade e juridicidade da matéria).
Em seguida, são encaminhados às
comissões de mérito.

Ordem do Dia: relação das matei ias que
se Fãoaprecia(Io ç, nhlini Icrimio.

O Projeto no Plenário

Após seu tráruil e nas Comissões, a
matéria é encaminhada ao Plenário,
onde será discutida em um ou dois
turnos, dependendo de sua natureza.
Em seguida, é votada e encaminhada
ao governador do Estado para sanção.

Como nas Comissões, as reuniões do
Plenário são públicas, salvo exceções,



e seus dias e horários de realização, bem como os projetos em
discussão no dia, são publicados no Diário do Legislativo do
jornal Minas Gerais, que está disponível também na internet
(hip ;//www.aljug(iov.br/dia). O cidadão, munido dessas
informações, pode acompanhar das galerias as fases de
discussão e votação do projeto de seu interesse.

O e,nii/ dos deputados, bem corno seus teleloiies e iíifoiijiacües soto'
atuação politica, encontram se à disposicão dos rito
Assembléia 1 eqislativa (wwwalmggov.hi) ou riu LAL
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