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LEI 18552e -
E PROIBIDO FUMAR EM LOCAIS FECHADOS.*
Depois da implantação dessa lei, não é mais permitido fumar em lugares
fechados como bares, restaurantes, hotéis e escritórios. Essa é uma das leis
que a Assembleia Legislativa aprovou para trazer mais qualidade de vida
para os mineiros.

Conheça todas as leis no www.almg.gov.br e assista à TV Assembleia.

* Exceto em tabacarias E, de acordo com a Lei Federal n Q 9.294/1996, a pratica do tabagismo em locais
fechados também e permitida em áreas isoladas por barreira física, que tenham arejamento suficiente ou	 ASSEMBLEIA DE MINAS

sejam euuinadas com anarelhos aue aarantam a exaustão do ar oara o ambiente externo.	 O Poder doCidadão



EDITORIAL

I\ irrri,'111
PoPIJip

1

O LegisLativo está na base àa àemocracia em qualquer
país civilizaào ào munào. Ele é a própria encarnação àa
representação popular por meio ào sufrágio universal.
FaLaào por muitos e reconheciôo por poucos, o Legisla-
tivo consubstancia o que àe mais expressivo existe em
matéria àe heterogeneiõaàe na socieàaàe. É um espaço
institucional arrebataàor àe creàos, cores e raças, sem
àistinção àe sexo ou iôeologia, baseaào na simplória
matemática ôe uma minoria contra a maioria. Nas tri-
bos primitivas, as roàas grupais; no antigo senaào grego,
os granàes oraàores. Sutis reflexões sobre a essência ão
Legislativo. Quem não se Lembra àa velha Lição escolar?
Ao sagraôo poàer aàvinào ào povo chama-se àe àemo-
cracia. Demo àe povo. Essa é a contagiante beleza ão
LegisLativo: regrar o bem comum. Bem-vinàas as normas
àa boa convivência, àe forma que, respeitaàa a inõiviàu-
aliàaàe, o co Letivo se supere em favor ão toào.

O Parlamento é a àigitaL histórica àa socieàaàe moàer-
na, em qualquer época. Por ele, muitos foram presos e
mortos. Sua importância configura prova inàiscutíveL àa
evolução humana. Às suas características àe poàer so-
berano e inàepenàente se contrapõe o regime autoritá-
rio, àe triste memória, combatiào por toàos que fazem
àa liberàaàe um àogma. Se rasgaàos os preceitos àemo-
cráticos àa Carta Maior e ceifaàa a representação popu-
lar por força bruta, cessam os compromissos ão Estaào
com as futuras gerações.
O Legislativo mineiro também atravessou períoàos àe
Lacuna àemocrática. Delas tirou boas lições. Ainàa bem!
Mais ào que isso, submergiu em onàas àe contempora-
neiàaãe, sintonizaãas com os mais Legítimos anseios àa
população. Tantas vezes à frente àeles, inclusive. Essa,
uma sua outra nobre missão. Vislumbrar o amanhã,
hoje. Seu incansável chamamento à participação popu-
lar é uma prova. Sem esse moàeLo àe inserção não há
avanços. A àemocracia por si, funàamentaàa apenas no
voto, não mais se sustenta. Novos ventos, outros tem-
pos, fazem àa atual a melhor LegisLatura àe Minas Gerais.

3
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PERFIL DEDE UM POVO

ASPIRAÇÕES E REALIDADE

CAMINHO DA CIDADANIA

OUVIR E INTERPRETAR
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ONDE SE CONSTRO
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A gigantesca escultura do reno-
mado artista plástico Amílcar
de Castro encontrou seu lugar
ideal na entrada principal da
Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais. Sua cor ferrugem é
uma referência ao minério de
ferro das montanhas. O majes-
toso triângulo vazado no espa-
ço incita a geografia do imagi-
nário. Seu vértice pontiagudo
ao chão aponta para o Palácio
da Inconfidência, como que a
indicar que por lá passam as
mais caras tradições da história
democrática do Estado.
Não foi por simples capricho
paisagístico que a peça se en-
caixou ali. Sua simbologia
extrapola o tempo. A obra de
virias toneladas	a malci°iali-

zaçao da liberdade, lo rj ada na
bandeira branca e encarnada,
tão cara à alma mineira.
O Legislativo traduz o povo
mineiro nas suas múltiplas di-
versidades. É representado por
lideranças escolhidas a cada
quatro anos pelo voto direto
e tem por função fiscalizar os
demais poderes e elaborar as
leis. O universo de atividades
desenvolvidas na Casa hoje,
porém, deu outra dimensão
ao trabalho parlamentar. Seus
agentes políticos passaram a se
identificar com a modernidade
das novas tecnologias, com o
espírito global do desenvolvi-
mento econômico e, o mais im-
portante, com o processo con-
tíilli() de aperte içoaiuento (LI

cidadania e, por conseguinte,
da democracia brasileira.
A Assembleia tem feito sua par-
te. Ela respalda no passado o
seu compromisso com as novas
gerações. Participação é a pala-
vra chave que casou como uma
luva nessa nova postura repre-
senl ativa da Casa. O 1 .egislal ivo,

agora, escarafuncha a vida coti-
diana do Estado. Pouco lhe pas-
sa despercebido. Nada lhe esca-
pa: segurança pública, direitos
humanos, finanças, participa-
ção popular, saúde, educação,
agropecuária, meio ambiente,
funcionalismo, gestão pública,
('ll('i'gia . ia ns1)orte.

Li LtiS.c2LiVU LíQUU- .) JUVtj iwieu

nas suas múltiplas ôiversiôaôes. È
representaôo por Liôeranças escolhiôas a
caba Quatro anos pelo voto ôireto e tem

por função fiscalizar os ôemais poôeres e
elaborar as Leis."
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EM REALIDADF,
"As ativiàaóes àos ôeputaàos não se Limitam

às votações ôe projetos ôe Lei em plenário,
como parece aos olhos ôos Leigos. As

comissões temáticas, auôiências públicas e
eventos institucionais consomem a maior

parte ôe seus esforços rotineiros."

( ) J'oIer IÁ'gislatl\ O nhlileiro e

composto por 77 parlamentares.
Quantidade definida pelas Cons-
tituições Federal e Estadual, em

proporção à população do Esta-
do. As atividades dos deputados

nii() se limitam às votações de

pI(etos de lei em plenário, como
parece aos olhos dos leigos. Em

verdade, as comissões temáticas,
audiências públicas e eventos
institucionais consomem boa

parte do esforço rotineiro. Elas

dissecam vasto leque de temas e
au final, se transformam em ma-
teria legislativa. Nesse importan-

te espaço de debate, se inserem
os interesses da sociedade nas
suas mais variadas nuances.

Além disso, os parlamentares fa-
zein de seus gabinetes autênticas

"embaixadas" de representação.
Seus eleitores buscam orienta-

o

ÇiR), (li rei tOs 01.1 II)tel1Oc(lÇaO Colil

o poder público. Prefeitos e edis,

então, para um universo de 853
municípios, são os mais assídu-
os. Eles tomam os deputados
como intermediários no contato

com o Executivo, sempre atrás

de convênios e recursos. No ge-
ral, os visitantes experimentam

da cordialidade mineira e retri-
buem-na com pedidos dos mais
inusitados. Essas demandas vi

riam do convite para exposição

agropecuária a pedidos de in-
ternação de parente em hospital

público, da compra da rifa para
eleição de melhor aluno a pedi-

do de emprego. Tudo regado a

dedo de boa prosa, cafezinho e
pão de queijo.

O contato do detentor de man-
dato com o cidadão se faz com
galhardia no interior. Bem ao

(stIl()	IIliIl(Il(),	I11(tiOI1i	I

maradagem e o compadrio entre
correligionários e aliados. Afi-

na!, assim como os artistas, os

parlamentares precisam ir onde
o povo está. Eles chamam de
"visita às bases" essa sequência

infindável de deslocamentos no
Estado e sabem, melhor do que

ninguém, que quem não é visto,
não é lembrado. Viagens de 400,

500 e ate 8o( ) ( ii ili' metros de

(Ilha eslitada silo C(lhhIII15. Po

rece que foram à esquina. Nessa

interação com seu representau

te, a população assimila que ii
trabalho do deputado, no fundo,
tem por fim o desenvolvimento

social e econômico da região. \s

obrigações parlamentares se so-

bressaem no companheirismo
"interna corporis" e no contato

com a comunidade. Nijo se faz
política som o O\ 0.



O LONGO CAMINHODA CIDADANIA
A proposta de materialização
de uma lei não cai de para-que-

das no Legislativo. De alguma

forma, sua gestação se inicia na
sociedade ou em segmento es-

pecífico. Em geral, o caráter da
norma é abrangente. Se difusa,

melhor ainda. Seu acolhimento
depende da peregrinação técni-
ca nos bastidores do Legislati-

vo, até chegar à votação em ple-
nário. Nessa longa empreitada,
os deputados estudam o assun-

to, elaboram o diagnóstico da

matéria e escutam especialistas
e setores afetados pela propos-

ta. Eles agem em todo o espec-

tro da pauta, para que, ao final,

o projeto seja o mais imparcial
possível. Sempre voltado ao

bem comum.
Dessa maneira, o processo legis-

lativo se inicia com uma propo-
sição. A autoria dela pode ser da
lavra do parlamentar, de uma

comissão temática, dos poderes

Executivo ou Judiciário, do Tri-
bunal de Contas ou do procura-
dor-geral de Justiça. A salutar
intromissão do cidadão nesse

processo se dá por meio dos
"projetos de iniciativa popular".

Nesse caso, são necessárias as
assinaturas de io mil eleitores.

O povo também legisla em cau-

sa própria. Para tanto, conquis-
tou legitimado direito.
Quanto à proposição, ela pode

resultar em lei ordinária, lei
complementar, resolução ou

emenda à Constituição. As vo-

tações em plenário, na maior

parte em dois turnos, fecham o
ciclo da tramitação da propo-

sição no Legislativo. Em turno

único, somente em casos de
veto do governador e das pro-

postas orçamentárias. Apenas
emendas ou substitutivos apre-
sentados por deputados ou pe-

las comissões fazem modifica-

ções nas matérias. Se aprovado
em plenário, o projeto segue

para sanção do governador, que
promulga-o (OflfOrmC' a lega! i -

dade e interesse. À anuncia do

Executivo se batiza de lei. Caso
contrário, a promulgação fica a

cargo do próprio Legislativo. Ao

seu arbítrio, ele pode concor-
dar com o veto total ou parcial.
Quase sempre, porém, respeita-

o, em deferência ao Palácio da
Liberdade. O "Minas Gerais",

órgão oficial do Estado, registra

"No caminho até a votação ôe uma lei, os
beputaôos estuôam o assunto, elaboram

um àiagnóstico õa matéria, escutam
especiaListas e setores afetaôos pela

nova proposta."

,
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polêmicas, com argumenta'
e contra-argumentações s
temas dos mais comple
como novas tecnologias, ii
ambiente e energia hidreléti
São verdadeiras aulas sobre
suntos que afetam o dia a
cidadão. É no contraditório
se busca o equilíbrio das prc

eôem ricas poLêmicas, co,
%tações e contra-argument

bre temas os mais compLexos, co

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS POLÍTICOS
SOCIAIS QUE TIVERAM INFLUÊNCIA NA TRAJETÓI
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
DURANTE SEUS 175 ANOS DE EXISTÊNCIA.
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A Constituição de 1989, marco

no processo de modernização do

Legislativo, foi um salto qualita-
tivo nas atividades da Casa. Na-

quela ocasião, abriram-se vários
canais institucionais para atrair
uma maior participação popu-

lar no trabalho parlamentar. Até
então, não se tinha essa sinergia

com a sociedade, e deputados
eram meras autoridades legis-

lativas. Existia um fosso abissal
na relação eleito-eleitorado. A

partir de 1990, contudo, audiên-
cias públicas, seminários, fóruns

técnicos e ciclos de debates fer-
vilharam no Legislativo. Todos

abertos à participação popular
para debates e deliberações na
construção das políticas públicas
estaduais. Isso fez um tremendo

diferencial. A Assembleia de Mi-

nas tornou-se referência para os
demais legislativos do país.

As novas tecnologias reforçaram

esse espírito de transparência. A

evolução se deu nas cabeças, nas
assertivas legais e no aparato. O

endereço www.almg.gov.br des-
cortina esse universo à distância.

Ele é fonte inesgotável de consul-

tas sobre: a história do Legisla-
tivo, os projetos em tramitação,

notícias, programação de cursos e

eventos, municípios, câmaras mu-

nicipais, resultados de eleições,
além, claro, de toda a legislação

vigente no Estado. Nele, ainda, se
encontram disponíveis os gastos

com pessoal e custeio, remune-

ração dos deputados, licitações,
pregão eletrônico e outros.

"A ALMG está on-Line no sítio www.almg.gov.br. Uma fonte inesgotável
ôe consulta sobre a sua história, Leis, projetos em tramitação, notícias,
prestação ôe contas, programação àe cursos e eventos"



LEI 11619.
OBRIGA O ESTADO A OFERECER, GRATUITAMENTE, O EXAME DO PEZINHO.
Essa lei assegura aos recém-nascidos o direito ao Exame do Pezinho, capaz
de detectar doenças graves o mais cedo possível. Essa é uma das leis que a
Assembleia Legislativa aprovou para trazer mais saúde para os mineiros.

Conheça todas as leis no www.almg.gov.br e assista à TV Assembleia.
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O Poder do Cidadão
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A COMUNICAÇÃO
A Assembleia de Minas leva ao	"A Assembleia foi a Casa Legislativa pioneira na implantação ôe
pé da letra o princípio legal da

publicidade. Foi pioneira na im-	uma emissora ôe televisão no país. A TV Assembleia transmite ao
plantação de uma emissora de	 vivo toôas as sessões em plenário."
televisão no país, em operação
desde 1995. A TV Assembleia

transmite ao vivo as sessões em	Sua diversificada programação	dade pública, o canal tornou-se	volvimento e da cultura minei-
plenário. Seu pinga-fogo tem	jornalística compreende entre-	referência na cobertura das elei-	ra, por meio de boletins diários
audiência certa e confronta situ-	vistas, debates, matérias juris-	ções, desde 1998. Também pe-	em 210 emissoras. Outras 430
ação e oposição em debates aca-	dicionais, culturais e artísticas,	las ondas do rádio, veículo tão	rádios repicam seu material in-
brados. As reuniões das comis-	feitas em sistema aberto (VHF	identificado com o povo minei-	formativo gravado em MP3. No
sões mobilizam a tevê, presente	ou UHF) e a cabo. Além de fo-	ro, a Casa divulga suas ações em	serviço público, quem faz, pres-
em 225 dos 853 municípios.	cado nas informações de utili-	favor da cidadania, do desen-	ta contas, sem personalismo.



PARTICIPAR, FORMAR,
EDUCAR

Por sua complexidade e arrojo, a

Assembleia de MG é parâmetro
em gestão, participação e qua-

lificação para as Câmaras Mu-

nicipais. Elas são o Legislativo
reduzido à milésima potência.
Como a Casa-Mãe, entretanto,

IVo

W'	

III

q

Câmaras, em 2006.

No âmbito de sua estrutura fí-

sica, o Legislativo oferece ao
público o Teatro da Assemhkia.

São 142 lugares destinados

realização de debates e eventos
culturais nas áreas de dança,

"A Escota ôo
Legislativo oferece

programas e cursos
ôe formação política

e ôe capacitação
técnica nas áreas

ôo conhecimento
relacionaôas ao

Poôer Legislativo"

1111l5i(il. j)O(ShI e teatro .\Tri-

buna Popular, no hall de entra-
da da Assembleia, encarnou

espírito democrático do londri-

no Hyde Park, onde a qualquer
cidadão é assegurada a livre ma-

nifestação do pensamento.
O quadro altamente capacitado

de servidores da Assembleia é

singular. Toda a atividade parla-

mentar depende desse suporte,
que detém conhecimento invejá-
vel. Sem ele, justiça seja feita, o
trabalho dos deputados patina-

ria em atos inúteis e desproposi-
tados por desconhecimento dos

melindres da atividade. A pro-

dução legislativa se alicerça nos
funcionários especializados cru

assessoramento técnico nas áre-
as de: atuação das comissões; su-
porte administrativo e logístico;

planejaniento; redaça() e revisão

todas têm por meta a constru-
ção da cidadania e uma maior

participação da comunidade. No
oposto, vão descarrilhar o bon-

de democrático do século XXI.

A parceria se consolidou com a

criação do Centro de Apoio às

Y,_*i A
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de textos normativos; criação de

sistemas de informática; bancos

de dados; comunicação e atendi-

mento ao público.
Criada em 1992, a Escola do

Legislativo engrandeceu o pa-

trimônio humano da Casa. Ela
oferece, para vereadores e fun-
cionários, programas e cursos
de formação política e de ca-

)acitação técnica nas áreas do
conhecimento relacionadas ao

Poder Legislativo, como um seu

apêndice intelectual. O projeto
Educação para a Cidadania",

de responsabilidade da insti-
tuição, incita as novas gerações

para a importância do Legisla-

tivo. Raros são os dias em que
não se vê uma turma de alunos
de escolas públicas ou privadas
em visita devidamente moni-

torada à Casa. Antes a plurali-
dade das ideias, do que a arbi-

trariedade do autoritarismo, de

triste lembrança, é a mensagem

que se propaga.
O Procon da Assembleia tam-

bém deu outra dimensão aos
serviços prestados à população.

Ele atua na resolução de confli-
tos nessa seara e é procurado

por dezenas de pessoas para
deprimir dúvidas referentes a
contratos comerciais. Sua in-

termediação virou uma refe-
rência, a partir do Código de

Defesa do )1 1 sumi 1



RESULTADOS
VISÍVEIS

PARA VOCÊ

É bom desmistificar o dito de
que no Brasil as leis são como
vacina: algumas pegam, outras
não. Não é bem assim. Ou me-
lhor, com poucas isso ocorre.
As normas têm vigência ple-
na. Elas são a fundamentação
legal na busca por harmonia
social. Algumas determinações
no mundo do Direito, talvez
por descompasso ou exacerba-
do corporativismo, quando de
suas elaborações, fugiram ao
interesse coletivo. Esse tipo de
vício de origem é uma espécie
de desprezo à realidade. Con-
traria o quadro de expectativas
da sociedade, um descompasso
frente às esperanças populares
de uma vida melhor.

Resulta que a lei, então, cai
no descrédito por quem deve
cumprí-la ou por quem pro-
pugna por sua aplicação. Quer
um exemplo? Na maioria das
vezes, os correntistas gastam
mais de 15 minutos de espera
para atendimento nos caixas
dos bancos, o que contraria a
lei. Por outro lado, os idosos
ganharam atendimento priori-
tário, o que é justo. Outro? O
uso da telefonia móvel é proibi-
do em salas de aula, teatros, ci-
nemas e igrejas. Mesmo assim,
seus frequentadores sabem que
o celular, fatalmente, tocará no
meio da sessão ou culto. Não há
quem faça cumprir a lei. É uma
questão de educação.

Diante disso, o Legislativo Mi-
neiro, a partir de 1989, tomou
consciência da importância da
participação popular no proces-
so de elaboração das normas.
O país mudou, Minas também.
Essa sintonia fina, além de pou-
par esforço inútil, e, consequen-
temente, recursos públicos,
tornou proficiente o trabalho
na Casa. As leis ali aprovadas,
hoje, buscam, de alguma forma,

incentivar o desenvolvimento
econômico, assistir ao povo de
acordo com os preceitos consti-
tucionais sobre direitos indivi-
duais, além de preservar o pa-
trimônio cultural e ambiental
do Estado. Fora desse escopo,
as novas legislações procuram,
sobretudo, aperfeiçoar a má-
quina pública, para que essa
sirva com mais eficiência aos
cidadãos contribuintes.

Dentro ôesse arcabouço, a título àe
ilustração, é possível citar Leis ôe suma

importância para o cenário mineiro.
Veja a seguir:



Mais facilidade para portadores de
deficiência adquirirem automóveis

-

A Lei 15.778, de 26/10/2005, tornou obrigatória a instalação de
aparelho desfibrilador cardíaco em locais de grande aglomeração,
como em shoppings, estádios, ginásios, faculdades e outros. Já a Lei

11.619, de 4110/1994, obriga o Estado a oferecer, gratuitamente,
o exame do cariotipo e da triagem metabólica para diagnóstico da

fenilcetonuria e do hipotireoidismo congênito por meio
do "Teste do Pezinho".Comissão analisaanalisa uso do desfibrilador

Importância da Lei: A instalação dos desfibriladores é uma
iniciativa em defesa da vida, uma vez que é alta a incidência
de mortes causadas por paradas cardíacas em locais como
estádios de futebol, shoppings centers e clubes sociais pela
falta do aparelho desfibrilador. O equipamento pode aumen-
tar em até 85% a chance de sobrevivência da vítima.

A Lei 15.757, de 4/1012005, autoriza o Executivo a isentar de ICMS à
aquisição de automóvel para a utilização por pessoa portadora de de-
ficiência física, mental severa, profunda ou autista. Além dessa, a Lei

10.379, de 10/0111991, tem por intuito reconhecer a linguagem ges-
tual codificada na Língua Brasileira de Sinais (Libra) como meio de co-
municação objetivo e de uso corrente.

Importância da lei: Isentar a cobrança de ICMS na compra de automóveis para por-
tadores de deficiência fisica, mental severa, profunda e autista é uma atitude de in-
clusão social importante para que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos.



Quatro leis imprescindíveis. A primeira, a Lei 18.685, de 29/12/2009,
que torna obrigatória a comunicação de nascimentos sem identifica-
ção de paternidade à Defensoria Pública. A segunda, a Lei 18.586, de

15/12/2009, que obriga a afixação, nos serviços cartoriais, de cartazes
com informações sobre o direito de se realizar separação consensual
e divórcio consensual por meio de escritura pública. Já a terceira, a
Lei 18.401, de 28/9/2009, que autoriza o Executivo a conceder sub-
venção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do
sistema prisional do Estado. E, por último, a Lei 18.366, de 119/2009,
a qual institui a Semana de Combate à Pedofilia.

Assembleia garante que todo cidadão
tenha seus direitos respeitados

Importância da lei: Ao incentivar empresas a empregarem cidadãos que estão saindo do sistema prisional,
promove-se a reinserção social, o acesso à condição de cidadania e a consequente diminuição da vulnera-
bilidade social e do índice de reincidéncia criminal.

Dois destaques, as leis: 13.771, de 11/1212000 e 10.545, de 13/12/1991.
Uma dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas de domínio do Estado. A outra, sobre a produção, comer-
cialização e uso de agrotóxicos.

Alimentos mais saudáveis para a população

Importância da lei: Criar normas para o uso de agrotóxico beneficia o con-

	

, r	 sumidor final de hortifrutes, pois com o controle os produtos não causarão
danos a saúde ao serem ingeridos.

	

Criada a Escola do Legislativo, com cursos de	Criada a TV Assembleia, a primeira emissora de televisão de uma Casa Legislativa

	

formação política e de capacitação técnica nas	do Brasil. Criado o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), com o objetivo de

	

áreas relacionadas com o Poder Legislativo,	garantir agilidade e qualidade ao intercâmbio de informações com o cidadão.
1992	 1995
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Região do Vale do AÇOI	•. -

Lei Complementar 90, de 12/1/2006: dispõe sobre a Região
Metropolitana do Vale do Aço.

Importância da lei: Promover uma gestão integrada para a

L. Região metropolitana do Vale do Aço assegurará recursos para

desenvolvimento econômico sustentável.

o

Nesse setor, destacam-se as leis: 18.251, de 7/7/2009, a qual cria o Con-

selho Estadual de Promoção da Igualdade Racial; 14.044, de 2311012001,
que realiza o plebiscito e referendo no Estado;
que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias

-14.167, de 10/1/2002, que dispõe sobre a adoção, n6
do pregão como modalidade de licitação para a aquisição de bens e ser-
viços comuns; 13.392, de 7112/1999, a qual isenta o cidadão desempre-
gado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público do Estado;
e 13.176, de 20/1/1999, criadora do Conselho Estadual do Idoso.

Importância da lei: O Conselho estadual do Idoso promove questões junto
aos órgãos de segurança e justiça para que o idoso receba atendimento
especial e de qualidade.

Idosos assistem sessão do Conselho 1
Estadual do Idoso na Assembleia

Criado o Procon Assembleia para	A Assembleia cria o Centro de Apoio às	Sob o mote "A Assembleia que queremos ser em 2020", a
atuar na resolução de questões	Câmaras (Ceac), facilitando a relação com	Casa elabora um Planejamento Estratégico para estruturar

relacionadas ao consumo.	os 853 legislativos municipais de Minas,	ações para o Legislativo mineiro nos próximos dez anos.

1997	 2006	 200912010
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Conferência Estadual de Cultura

fl	,I.Io	II.

A Lei 17.354, de 17/1/2008, assegura às pessoas com deficiência visual
o direito de receber os demonstrativos de consumo de água, energia elé-
trica e telefonia impressos em Brailie Também, temos as leis 14.944, de
6/1/2004 e 13.578, de 2/6/2000. Esta obriga as empresas de transporte
rodoviário intermunicipal a informar os passageiros sobre o direito a in-
denização a que têm direito as vítimas de acidentes. Aquela dispõe sobre
a tabela de preços dos serviços nas agências bancárias.

Importância da lei: Com a Lei 13.578, o consumidor agora pode consultar
nas agências bancárias as tabelas de preços e saber quanto pagará por cada
serviço solicitado.

j
-4

o

Lei garante acesso à informação aos deficientes visuais

ri

A Lei 17.615, de 41712008, dispõe sobre a concessão de incentivo fis-
cal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais no
Estado; e a Lei 14.367, de 12/7/2002, sobre o atendimento a pessoa
portadora de necessidades especiais em processo seletivo para ingres-
so em instituições de ensino superior.

Importância da lei: Com o incentivo fiscal para as empresas que apoiarem
projetos culturais o que se busca é aumentar a produção cultural no esta-
do, bem como promover o acesso às atrações a todos os cidadãos.

1

1iL

VWW

L 40



Seminário Esporte Infância e Adolescencia

•	
o

,

A Lei 16.318, de 11/8/2006, dispõe sobre a conces-
são de desconto para pagamento de crédito tributário
inscrito em dívida ativa, com o objetivo de estimular
a realização de projetos desportivos no Estado.

Importância da lei: Incentivar empresas a investir no
esporte tem reflexos positivos no bem-estar e na saúde
da população mineira.

As leis 15.219, de 7/7/2004 e 13.449, de 10/1/20 são nor-
mas de grande relevância. A primeira estabelece tratamen-

	

to diferenciado e simplificado à empresa de pequeno porte	 - • •

	

e ao empreendedor autônomo (Simples Minas). A segunda	- .0
cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comér-

	

cio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves	Lei facilita a gestão das pequenas empresas
(Pró-Confins).

	

Importância da lei:incentivar a pequena empresa é garantir ao	 *	'	*
cidadão mais opções de emprego, além de contribuir para a
qualidade dos serviços prestados por essas empresas.

A



PLANEJAR E
CONSTRUIR 0 FUTURO
Os deputados são os protago-
nistas do Poder Legislativo.

Eles conquistam a legitimação
nas urnas a cada quatro anos.

O fato de serem submetidos à
vontade popular, contudo, não

implica numa cíclica descons-
trução do processo legislativo

a cada eleição. Pelo contrário,
os investimentos em infraes-
trutura e melhoria do corpo

técnico reforçam a importân-

cia do poder junto à socie-
dade contemporânea. Dessa

forma, a Casa responde com
maior rapidez e competên-

cia aos anseios da população
e de seus agentes públicos. A

Assembleia de Minas, então,
vislumbrou uma solução de

continuidade nessa questão
estratégica. Apostou no desen-
volvimento de uma iniciativa

planejada por toda uma dê-

Uma gestão competente traz reflexos
positivos para o Estaôo. O corpo gerencial

ôa Assembleia, juntamente com
representantes ôe gabinetes parlamentares

e àos serviôores,traçou um projeto ôe
planejamento estratégico sem similar no
Legislativo. Hoje, em pleno anôamento.
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cada. Esse, outro diferencial:
não deixar com que o traba-
lho elaborado a cada quadri-
ênio se desmorone como um
castelo de areia pela simples
rotatividade de seus quadros
políticos. Isso poupa esforço e
recursos públicos. Uma gestão
competente traz reflexos posi-
tivos para o Estado.
O corpo gerencial da Assem-
bleia, juntamente com repre-
sentantes de gabinetes par-
lamentares e dos servidores,
abraçou essa propositura no
segundo semestre do ano pas-
sado. Respaldados pela Mesa

Diretora, eles traçaram um	no processo de elaboração das	Sem contar que, a despeito do
projeto de planejamento es-	leis. Por outro lado, reconhe-	papel das agremiações parti-
tratégico sem similar no Le-	ceram a baixa eficiência dos	dárias, é crescente o ativismo
gislativo. Hoje, em pleno an-	serviços prestados pela ALMG	político online (ciberativismo)
damento. Tudo fundamentado	à comunidade, bem como a	nas democracias modernas.
em metodologia e consultoria	falta de autonomia do Legisla-	Cada vez mais o povo recusa
da empresa Macroplan. Uma	tivo junto ao Poder Executivo,	intermediações no contato di-
pesquisa qualitativa foi reali-	problema crônico.	 reto com seus representantes.
zada com o público externo e	A título de ilustração, ficou	Portanto, embora seja esse um
os funcionários. Também os	nítido nesse trabalho, por	trabalho de bastidores no Le-
parlamentares foram sabati-	exemplo, a prioridade que	gislativo, seus efeitos são co-
nados em suas demandas. Eles	se deve dar à Tecnologia de	lhidos no dia a dia do contri-
referendaram a ideia de que a	Informação e Comunicação.	buinte. As cobranças são um
Casa dispõe de administração	Ela fortalece o sistema com	direito, seus resultados uma
e corpo de servidores da me-	transparência nos processos	obrigação. Uma Minas melhor
lhor qualidade. Estimularam	políticos e possibilita uma	se faz, também, com um Le-
ainda a inserção da população	maior	 Dr.
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RASTREAMENTO DE CELULARES,
Essa lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, obriga as operadoras de
celular a rastrearem õ informarem a localização ou trajetória de um aparelho-1
quando as autoridades policiais solicitarem. Ela foi criada para trazer mais
<zoniir .q nrn n q rq nc minQrnc

ASSEMBLEIA DE MU

ffiffibleia.	0 Poder do Cidadão -


