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A disussao aprofundada de temas que interessam de perto a toda a
população mineira marcou as atividades da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais no biênio 2007-2008. Com a participação ativa de diversos
segmentos da sociedade civil, os deputados puderam elaborar leis de
grande alcance, aperfeiçoar a legislação existente e subsidiar o Gover-
no do Estado na implementação de políticas públicas. Mais que a quan-
tidade de projetos analisados, a qualidade dos debates norteou os tra-
balhos, trazendo resultados expressivos para o povo mineiro. Esta publi-
cação especial de balanço do biênio traz uma mostra do grande
envolvimento entre Parlamento, Governo e sociedade na busca de res-
postas às questões mais importantes para o Estado.
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As ativiciades da Assembléia Legislativa educação, segurança e meio ambiente,
de Minas Gerais nos últimos dois anos mos- entre outros setores; e a discussão do PIa-
tram o esforço empreendido para demo- no Mineiro de Desenvolvimento Integrado
cratizar as decisões sobre o planejamento (PMDI) 2008-2023, o plane
e as políticas públicas e para consolidar o iamento público de lonno
papel das comissões de ouvir a sociedade, prazo. Em parceria como "AS discussões
resolvendo conflitos e aperfeiçoando os Executivo, a Assemblcii
projetos em tramitação. O presidente da promoveu audiências , engrandecem  o
ALMG, deputado Alberto Pinto Coelho (PP), Capital e no interior, a fim	Parlamento,ressalta que a avaliação do trabalho não de reunir sugestões dd
deve se restringir à quantidade de leis pro- sociedade, beneficiári	fomentando a
duzidas, mas considerar, sobretudo, a qua- desses projetos. Entre a-
idade e a profundidade dos temas debati- propostas incorporadas,	democracia

dos. Essas discussões engrandecem o Par destacam-se as que pre
lamento, que é detentor da democracia re- vêem investimentos em	p a r i c i p a iva.
presentativa, mas que precisa envolver a logística e melhoria (Li	Alberto Pinto Coelho
sociedade como um todo, fomentando a nialha viária para escoa	Presidente da ALMG
democracia participativa", destaca.	monto da produção no

Exemplos dessa participação com resul- Triângulo e Alto Paranai-
tados são a elaboração e a revisão ba; recursos para fortalecer o Sistema
participativas da lei do Plano Plurianual de Único de Assistência Social (Suas) e verba
Ação Governamental (PPAG) 2008-2011, que para as políticas públicas para a infância e
trai as metas cio investimentos em saúde, a juventude.
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Comissões se destacaram na
análise de proposi ções e na
solução de conflitos
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O trabalho das comissões foi fundamen-
tal no aperfeiçoamento de vários proje-
tos, entre eles os que resultaram nas se-
guintes leis: revisão da Lei de Incentivo à
Cultura (Lei 17.615), que descentralizou a
aplicação de recursos, facilitando o apoio
a projetos culturais do interior; criação da
Bolsa Verde (Lei 17.727), primeiro instru-
mento de gestão ambiental. do Estado, que
vai dar benefício financeiro para o produ-
tor rural que preservar o meio ambiente;
instituição do Fundo de Incentivo à Inova-
ção Tecnológica e de mecanismos de
integração entre ações de governo  inicia-
tiva privada (Lei 17.348), todas de 2008.
Antes de o Plenário aprovar o texto final,
essas propostas foram discutidas em au-
diências das comissões, com a participa-
ção dos diversos segmentos interessados.

A presença marcante das comissões no
aperfeiçoamento de proposições pôde ser
constatada durante a análise de projeto que
criou subsidiárias da Copasa para atuar em
regiões carentes e no Projeto Iaíba (Lei
16.698, de 2007). Os parlamentares apre-
sentaram quatro substitutivos, o que evi-
dencia as mudanças implementadas notex-
to original, resultado de sugestões dos de-
putados, do Governo e do sindicato que
reúne os trabalhadores da Copasa.

Outro exemplo importante de
enriquecedoras contribuições dos par-
lamentares está na tramitação do PLC
26/07, do Tribunal de Justiça, que pro-
põe nova organização e divisão judiciá-
rias do Estado. Depois de muito discuti-
do com o próprio tribunal, a Associação
dos Magistrados Mineiros (Amagis) e co-

missões, o projeto recebeu 150 emen-
das e dois substitutivos. O resultado
desse trabalho é a Lei Complementar
105, que estabelece critérios objetivos
para a classificação das comarcas e exi-
gências mais apropriadas para a insta-
lação de novas comarcas e varas. Entre
as contribuições da Assembléia para o
aperfeiçoamento do texto original des-
se projeto destaca-se o aumento do
número de cargos de magistrados, do
qual decorrerá melhor atendimento da
população por parte dos órgãos judiciá-
rios e maior agilidade da prestação
jurisdicional.

A norma que atualiza a Lei de Incentivo à
Cultura é outro bom exemplo do processo
democrático de elaboração legislativa na
Assembléia de Minas: em 2007, reuniu-se um

Cofn/ssôL's: dc/,atcs, neqociacões e acordo pai	i oaiiieiito iIepiojeto
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As comissões realizaram
1.920 reuniões

9 audiências no interior
101 visitas

Total de convidados - 3.347
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grupo de trabalho composto por parlamen-
tares, técnicos da Secretaria de Cultura,
consultores da Assembléia e representan-
tes de entidades culturais para propor alte-
rações no PL 1.022/07. Varias audiências
públicas foram realizadas com o objetivo
de divulgar a Iniciativa e colher
subsídios para o aprimoramen-
todo projeto. O PL 2.097/08, do
governador, resultou desse tra-
balho conjunto, tendo sido
anexado ao PI. 1.022/07, da de-
putada Elisa Costa (PT). O texto
final, a Lei 17.615, de 2008, é,	C
portanto, uma construção co-
letiva dos parlamentares, do
Executivo e da sociedade.

Especiais - Dversas co
missões temporàrias tiveram
atuação destacada no biênio 2007-2008. A
Comissão Especial para o Estudo da Aten-
ção à Pessoa com Transtorno Mental, De-
ficiência Mental ou Autismo elaborou, em
2007, um documento com 26 recomenda-
ções para que o Governo do Estado apri-
more suas políticas de atenção aos defici-
entes mentais. Entre essas sugestões, des-

tacam-se o treinamento especifico para os
médicos da rede pública de saúde, visan-
do capacitá-los para o diagnóstico preco-
ce dos distúrbios do espectro autista, e a
constituição de grupo de trabalho
intersetorial para estudar alternativas de

2007-2008

atenção integral e acompanhar a
implementação e a ampliação das politi-
cas relativas ao assunto.

Em 2008, a Comisso ESCC ai da R(-for
ma Tributária unificou sugestões para o
aperfeiçoamento da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 233/08, cio presidente
da República, que trai o texto da reforma

tributária da União. O relatório apresenta
propostas para preservara autonomia dos
Estados e municípios para legislar sobre ma-
téria tributária, em especial sobre o ICMS. O
texto foi encaminhado ao Colegiado de Pre-
sidentes de Assembléias Legislativas e ao

Congresso Nacional.
Para a assessora da Superin-

tendência Tributária da Secreta-
ria de Fazenda, Sara Costa Félix
Teixeira, o Executivo tem gran-
des expectativas de que o esfor-
ço de Minas seja incorporado à
PEC federal. "O relatório não se
limitou às criticas, foi extrema-
mente propositivo", afirmou.

Outra que funcionou em 2008
foi a Comissão Especial dos Ae-
roportos, que apurou a veraci-
dade das informações da impren-

sa sobre a transferência de vôos nacionais
de Confins para a Pampulha. O relatório
traz um elenco de restricões técnicas, tra-
h,ilhiras e anhientais e n infesta firme
oposição política à pressão das compa-
nhias aéreas sobre a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) para retornar vôos co-
merciais para a Pampulha.

Comissào Especial dos Aeroportos: resistëncia ao retorno de aviÕes de qiande porte à Painpii/ha
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Participação social contribuiu para aprimorar
projetos e inspirou ação parlamentar
Administração Pública
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cas com convidados para aperfeiçoar os
projetos em tramitação, além de analisar
proposições que trouxeram reflexos parti
a administração pública. Entre elas, as que
alteraram carreiras e salários de servidores
públicos e modificaram a estrutura de ór-
gãos de governo. Um dos destaques de
2007 foi a análise do projeto que efetivou
servidores designados em Minas. Em 2008,
foram promovidas várias reuniões a fim de
construir um consenso sobre o projeto do
Tribunal de Justiça que atualizou a organi
zação e a divisão Judlriárids do Estado.

Assuntos Municipais e
Regia na [ização

Os atrasos na execução do programa de
eletrificação rural "Luz para Todos" em
Minas e as dificuldades no atendimento
das famílias cadastradas motivaram diver-
sos debates. Somente em 2007, a comis-
são promoveu quatro audiências no inte-
rior para discutir o assunto: em Montes
Claros, no Norte; em Paracatu e João Pi-
nheiro, no Noroeste; e em Araçuaí, nos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A execu-
ção de serviços públicos continuou sendo
avaliada em 2008, quando os deputados
analisaram a prestação de serviços da
Copasa e projetos de construção de barra-
gens para a contenção de enchentes.

Constituição e Justiça
Primeiri i dndlisar os projetos em

tramitação, a comissão teve trabalho re-
dobrado no início da legislatura, quando
várias proposições foram apresentadas ou
desarquivadas. Todo o processo legislativo
começa nesta comissão, que dá suporte
às demais para que prossigam na análise
dos projetos. Em 2007, foram aprovados
pareceres pela constitucionalidade de mais
de mil proposições, entre aquelas sujeitas
à apreciação do Plenário ou conclusivas

de comissões. Em 2008, a comissão apro-
vou pareceres pela constitucionalidade de
quase 800 proposições.

Cultura
A comissão se destacou no biênio pela

análise do projeto que deu origem à revi-
são da Lei de Incentivo à Cultura. Em 2007,
a proposição foi debatida em profundida-
de com Governo, artistas, agentes e produ-
tores culturais, inclusive na Zona da Mata e
no Rio Doce; e a tramitação foi concluída
em 2008. A nova lei criou um escalonamento
da dedução do ICMS devido conforme a
renda bruta anual da empresa quando o
contribuinte apoiar financeiramente proje-
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to cultural. Também inovou ao criar um me-
canismo de descentralização da aplicação
dos recursos para fomentar a participação
(lo interior.

Defesa do Consumidor e
do Contribuinte

A comissão dIile( ipou-Se no debate de
temas que têm mobilizado midia e opinião
pública. Nas audiências, procurou reunir
todos os envolvidos e, em especial, o Mi-
nistério Público, estimulando ações dos
órgãos de proteção e defesa do consumi-
dor. Exemplos foram as audiências que
apuraram denúncias de cartel no setor do
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cimento e na revenda de combustível; de
aumento de tarifas bancárias; de elevação
do preço do gás veicular; de empréstimos
consignados; de venda casada de cartões
de crédito por prestadoras de serviço; de
leilões de menor lance único; e de excesso
de líquido em frangos congelados.

Direitos Humanos
A comissão se destacou pelo número

de audiências, visitas e viagens, além das
pessoas que ouviu: foram mais de 1,4 mil,
entre convidados e denunciantes. Entre
os temas discutidos destacam-se a
criminalidade violenta; a situação das ca-
deias e dos presos; os conflitos agrários;
a situação dos quilombolas e dos índios;
além dos problemas de moradia. A parce-
ria com a sociedade para a solução de
conflitos também se fortaleceu. Em se-
tembro, representantes das 829 famílias
que há 12 anos lutavam pelas terras da
Fazenda Várzea do Moinho, em Sabará,
na RMBH, vieram agradecer o apoio dos
deputados e apresentar a escritura defini-
tiva da área.
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Educação, Ciência,
Tecnologia e
Informática

Educadores, alunos e pais foram chama-
dos a participar de várias reuniões. Em 2007,
a comissão avaliou a situação dos profes-
sores da Universidade do Estado de Minas
Gerais (Uemg); cobrou a valorização do ins-
petor escolar; e a fiscalização dos ônibus
usados no transporte escolar rural. A auto-
nomia universitária, a cobrança de mensali-
dades e as condições de trabalho na Uni-
versidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) levaram os deputados até a
sede da instituição. Em 2008, a comissão
viabilizou entendimentos entre a Secretaria
de Educação e diretores de escolas que rei-
vindicavam reajuste salarial.

Fiscalização Financeira
e Orçamentária

Esta comissão tem papel fundamental
no estudo das proposições, pois avalia sua
repercussão financeira no caixa do Execu-
tivo. Em 2007, primeiro ano da atual

legislatura, os deputados também tiveram
atuação destacada no debate de duas pe-
ças fundamentais do planejamento esta-
tal: o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI) e o Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG). Em parceria
com a Comissão de Participação Popular,
viabilizou a intervenção da sociedade nas
decisões sobre os investimentos públicos.
Em 2008, a parceria se repetiu na primeira
revisão do PPAG 2008-2011.

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

A comissão se consolidou como um im-
portante fórum de debates. Cobrou medi-
das dos órgãos públicos edo setor produ-
tivo em audiências sobre o rompimento
de barragem de mineradora na Zona da
Mata e o transporte de minério na BR-040.
Teve papel fundamental para aprimorar
dois projetos: o que alterou decreto de
proteção ambiental para desenvolver o
vetor norte da RMBH; e o que modifi-
cou área da Estação Ecológica do
Cercadinho para construcáo de afta viá-

_____	
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Oavanço da monocultura de eucalivo no Vale do/equ/tin/ioriha motivou debate da Política Agropecuária eAgroindustrial

ria. O debate público sobre a Bolsa Verde
reuniu propostas para aperfeiçoara nova
lei; e o da revitalização do Rio das Velhas
monitorou as ações de Governo para
despoluira bacia.

Nas audiências
das comissões,

deputados
ouvem

especialistas e
interessados em

um tema ou
projeto, a fim de
subsidiar a ação

legislativa

Participação Popular
Criada em 2003, a comissão tem se fortale-

cido como porta-voz dos movimentos sociais
na Assembléia. Ela se destacou em 2007 por
viabilizar o debate de duas peçasfundamen-
tais do planejamento estatal: o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado (PMDI)eo PIa-
rio Plurianual de Ação Governamental (PPAG).
Essa é uma das atribuições da comissão, que
seleciona, entre as propostas populares apre-
sentadas, aquelas pertinentes aos projetos.
Em 2008, o processo se repetiu na revisão do
PPAG. A comissão também apoiou a insta-
ação da Frente Parlamentar de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Política Agropecuária e
Agroindustrial

A comissão promoveu reuniões para discu-
tirtemas que interessam ao setor rural. Exem-
plosforam os debates que trouxeram à ALMG,
M2008, produtores de leite, transportadores
etrabalhadores rurais e agricultores familiares.
[[es encaminharam reivindicações, ea comis-

são cobrou providências dos órgãos compe-
tentes por meio de requerimentos. Em 2007,
as perspectivas do biodiesel e do etanol moti-
varam um debate público e uma audiência
no Norte. Também naquele ano, a comissão
aperfeiçoou projeto do Governo de subsídio
ao prêmio do seguro rural e ouviu secretários
de Estado sobre planos para o setor.

Redação
Última a analisar as proposições, a comis-

são dá a elas o formato final, adequando o
texto à técnica legislativa e verificando se ele
atende ao princípio de consolidação das leis.
1111 2007, foram aprovados 687 pareceres. A
omissão acompanhou a tramitação demais

de 70 projetos, participando da elaboração
de substitutivos e emendas. Em 2008, foram
aprovados mais de 700 pareceres. O cuida-
do com uma produção legislativa de quali-
dade levou a comissão a participar, em 2007,
do Congresso Internacional de Legística, pro-
movido pela ALMG, que debateu temas como
a produção de leis claras e partícipativas e a
avaliação de sua eficácia.
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Transporte,	 Turismo, Indústria,
Comunicação e Obras	Comércio e
Públicas	 Cooperativismo

Saúde
O contato com a Secretaria de Estado de

Saúde foi intensificado. A comissão recebeu
representantes do Governo que falaram so-
bre as dificuldades de implantação do SUS.
Outros temas abordados foram o controle
da dengue e a situação dos hospitais. Em
2007, a comissão esteve em Passos e
Uberaba para obter informações sobre a
adulteração do leite, escândalo com reper-
cussão nacional. Em 2008, temas polêmicos
foram abordados, como af isca lizaçãotraba-
Ihista das cooperativas de médicos e a situa-
ção dos médicos do Hospital João XXIII, na
Capital, que reivindicam melhores salários.

Segurança Pública
O diagnóstico da segurança pública em

Minas feito pela comissão foi apresenta-
do ao Governo sob a forma de relatórios,
entregues em visitas oficiais, durante o
biênio. O objetivo foi contribuir para aper-
feiçoar as políticas públicas na área da
defesa social, com base nas conclusões
das audiências e das visitas a cadeias da
Capital e do interior. Outros assuntos dis-
cutidos foram: violência nas escolas; si-
tuação dos agentes de segurança peni-
tenciários e socioeducativos; parceria do
poder público com os conselhos cornu-
nitários de segurança pública (Conseps);
e aplicação da ei que disciplina a criacdo
de cães ferozes.

Trabalho, Previdência e
Ação Social

Ern dezembro di out, coa issJÜ dsc o
tiu, em audiência pública, os impactos da
crise financeira mundial na economia mi
neira e as mudanças nos investimentos do
setor público, bem como a demissão em
massa no setor guseiro em decorrência do
desaquecimento da economia. Em 2007 e
2008, um tema recorrente nos debates da
comissão foi a evasão de trabalhadores mi
neiros para o exterior, em especial os do
Vale do Rio Doce para os Estados Unidos. O
assunto motivou inclusive visita dos depu-
tados a Governador Valadares a fim de le
vantar sugestões da sociedade para
minimizar os efeitos da emigração.

Debates na Capital e no interior e vistorias
para verificar as condições das estradas fo-
ram algumas atividades da comissão. En-
tre os assuntos discutidos, destacam-se:
cronograma de obras na MG-05o e proble-
mas vividos pelos municípios próximos aos
pedágios; atraso nas obras da Linha Ver-
de, complexo viário construído pelo Go-
verno estadual para agilizar a viagem en-
tre a Capital e o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves; condições da BR-040 en-
tre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete,
além da proposta de construção de via pa-
ralela para o transporte de minério.

A comissão discutiu as políticas públi-
cas para o turismo e os incentivos ao turis-
mo regional. Também abordou questões
pertinentes ao comércio, como a legaliza-
ção dos shoppíngs populares. Engajou-se
no debate sobre a crise aérea e quis saber
mais sobre as condições do Aeroporto In-
ternacional Tancredo Neves para receber
vôos antes destinados a Congonhas, em
São Paulo. Para isso, visitou o local. Em
2008, ouviu convidados sobre a participa-
ção do Espírito Santo na Estrada Real; e foi
a Rio Preto, na Zona da Mata, avaliar seu
potencial turístico.
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Ação política foi pautada pela defesa
da revisão do pacto federativo

No campo politico, a Mesa da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais pautou
sua atuação no biênio 2007-2008 pela
defesa da revisão do pacto federativo,
uma das diretrizes do período, e pela
consolidação de um movimento nacio-
nal para ampliaras prerrogativas dos par-
lamentos estaduais. É o Colegiado de
Presidentes das Assembléias Legislativas
e da Câmara Distrital. "O Colegiado tem

legitimidade para ser protagonista no diá-
logo com os Parlamentos federais", ates-
tou o presidente Alberto Pinto Coelho (PP),
que também preside o Colegiado.

Exemplo desse protagonismo foi o
lançamento, em novembro de 2008, da
Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos da Mineração (Cipe Minera-
ção), durante o V Encontro do
Colegiado dos Presidentes, em Belém

(PA). Integrada por deputados de ii
estados, a comissão pretende desen-
volver ações políticas e legisLativas para
viabilizar um novo modelo nacional de
gestão para o setor, fomentando o de-
bate da repactuação do federalismo em
relação à exploração mineral. Ela é um
dos desdobramentos do Seminário
Legislativo Minas de Minas, um dos
eventos institucionais do biênio.

Rumo ao futuro
No biênio, a ALMG aprovou projetos fundamentais para o desenvolvimento do Estado que já foram
transformados em lei. Conheça algumas:
• Lei 16.975 Mais segurança para clientes de agências bancárias

• Lei 17.356 Reformulação da estrutura orgânica da Uemg

• Lei 17.506 Medição individualizada do consumo de água dos edifícios

• Lei 17.615 Incentivos a quem apoiar projetos culturais em Minas

• Lei 17.682 -- Estabelece condições para o abate de pequizeiros no Estado

• Lei 17.727 Incentivos ao produtor rural que preservar suas nascentes (Bolsa Verde)

• Lei 17.759 Mais transparência das operadoras de cartão de crédito

• Lei 17.866 - Controle sobre o desmonte de veículos no Estado

• Lei 17.945 Novas atribuições para a Copasa, a fim de otimizar suas atividades

• Lei 17.949 Cria o Fundo de Apoio Habitacional para os Militares do Estado

• Lei Complementar 105 Mais agilidade e acesso da população à Justiça

Outros projetos importantes aprovados:
• PLC 28/07 Criação da Agência de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH

• PL 637/07 Mais justiça na distribuição do ICMS entre os municípios

• Pi- 1.269/07 - Normas para o tratamento de resíduos sólidos no Estado

• PL 2.307/08 Delimitação de área de preservação permanente nas represas

• PL 2.432/08 Incentivo fiscal ao pequeno produtor de leite

• PL 2.547/08 Diretrizes para parcerias entre o poder público e a iniciativa privada

• PL 2.785/08 Planejamento governamental de médio prazo (PPAG 2008-2011)

• Pi- 2.880/08 - Nova alça rodoviária de Nova Lima, melhorando o trânsito na região Centro-Sul de BH
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Eventos ajudaram a aperfeiçoar
projetos e reafirmaram vocação
participativa da ALMG

Dversos evonlos institucionais re[i,ido,

no biênio contribuíram para aperfeiçoar os
projetos em tramitação. Um dos principais
de 2007 foi o Fórum Técnico /CMS Solidá-
rio, que esteve em 12 cidades-pólo do in-
terior para discutir o Projeto de Lei (PL)
637/07, que altera os critérios de distribui-
ção do ICMS entre os municípios. Foram
mais de 100 sugestões de mudanças, enca-
minhadas por representantes de 382 muni-
cípios, incluindo 235 prefeitos. A partir des-
sas propostas e também das sugestões de
parlamentares, um novo texto foi apresen-

'ado. Com 1 .IIJÍOVdÇdO do 1rHto em de-
zembro de 2008, cerca de R$9 milhões da
arrecadação do ICMS poderão ser
redistribuídos, o que significa 2,10% do
valor repassado aos municípios.

A etapa final do Fórum Técnico ICMS
Solidário, depois da realização de 12 en-
contros que mobilizaram diferentes regi-
ões do Estado, aconteceu em Belo Hori-
zonte. Dezenas de deputados, além de 450
inscritos, entre eles 107 prefeitos, gi verea-
dores, sendo 20 presidentes de câmaras
municipais, lotaram o Plenário da Assem-

3',I)//),//10 /W/nds de	(1/

para uma /'o//ta-a fïJire'raria
Peltd o Estado



midade para suas decisões", analisou. As ci- Lidário foram Montes Claros, Diamantina,
(lacies que discutiram o projeto co ICMS So- Teófilo Otoni, Conselheiro Lafaiete, Juiz de

Fora, Itajubá, Governador Valadares, Unaí,
Patos de Minas, Uberlândia Manhuaçu e

SOLIDÁRIO
Mudança na distribuição
do ICMS prevista pelo
PL 637/07 beneficia

734
dos 853 municípios mineiros

Divinópolis, além de Belo Horizonte.
Outro evento institucional de 2007 foi o

Ciclo de Debates As novas diretrizes do sa-
neamento básico, que reuniu sugestões
para aperfeiçoar o Pi- 3.374/06, do gover-
nador, que autorizou a Copasa a criar uma
subsidiária para operar nos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus e no
Norte, além de outros municípios com
baixo Índice de Desenvolvimento Huma-
no (10H); e outra subsidiária para atuar no
fornecimento de água para irrigação do
Projeto Jaíba. O ciclo de debates foi decisi-
vo para aperfeiçoar o projeto, que resul-
tou na Lei 16.698, que criou a Copanor.

Balanço ALMG 12007-2008

bléia. O 19-secretário da ALMG e autor do
Projeto de Lei (PL) 637/07, deputado Dinis
Pinheiro (PSDB), avaliou o encontro como
uma oportunidade privilegiada para deba-
ter e dialogar sobre um instrumento eficaz
para corrigir distorções de anos e anos,
reduzindo as desigualdades sociais e eco-
nômicas entre os municípios mineiros.

De acordo com Dinis Pinheiro, a
interiorização dos debates foi uma demons-
tração do exercício democrático proporcio-
nado pela Assembléia, com debates e expo-
sição do contraditório. O 2-vice-presidente
daALMG, deputado José Henrique (PMDB),
que coordenou a abertura da etapa final,
também destacou a importância do evento.
"Ao abrir-se para as discussões e estabelecer
parcerias com os demais Poderes e com a
sociedade, o Legislativo ganha maior legiti

O premiado Expresso Cidadania e o
Seminário Minas de Minas	-

1
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Em 2008,0 destaque ficou para dois even- parceria com o Tribunal Regional Eleitoral
tos: o projeto Expresso Cidadan,ae o Semi- (TRE-MG) e a Secretaria de Estado de Educa-
nário Legislativo Minas de Minas, O Expres- ção. Entre março e abril, foram emitidos4.818
sofoi criado para estimulara participação títulos de eleitor e 2.855 carteiras de identida-
política e o exercício consciente do voto dos de. As ações de comunicação implementadas
jovens de 16 e 17 anos. Ele mobilizou cerca no projetoforam premiadas nacionalmente,
de 19 mil estudantes de 17 cidades em uma sendo a ALMG vencedora da 30edição do

Prémio Aberje (Associação Brasileira de Co-
municação Empresarial).

Em maio, após uma maratona de pales-
tras, apresentações artísticas e oficinas, a
ALMG recebeu o reconhecimento dos re-
presentantes das entidades e dos órgãos
que apoiaram o Expresso Cidadania. Eles se
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encontraram com o secretário-geral da
Mesa, José Geraldo de Oliveira Prado, e in-
tegrantes da equipe técnica da ALMG para
elogiar o projeto e pedir sua continuidade.

"Desde o inicio, o Ministério Público ti-
nha percebido a grandeza do Expresso. O
projeto atingiu seu objetivo e não pode parar
por aqui", afirmou o promotor eleitoral Ed-
son Resende. A representante da Secretaria
Municipal de Educação de Belo Horizonte,
Heloísa Helena Araújo, elogiou a linguagem
usada nos dois me
ses de atividades,
que, segundo eli.	Se
mexeu com a cabe
ça dos estudantes.
O coordenador es-
pecial da juventude
da Secretaria de Es-
tadode Esportes e ju-
ventude, Roberto Tross, timbem parabeni
zou a ALMG pela iniciativa: "Atingir direta-
mente mais de 20 mil alunos no primeiro
ano de realizacão é muito bom, até porque
o projeto tende a ficar mais robusto a cada
ano, com maior facilidade de interação com
esse público", analisou.

Mineração - á o Seminário
Legislativo Minas de Minas, maior evento
institucional cio ano, reuniu os segmentos
da cadeia produtiva da mineração, que
formataram uni documento com 50 propos-
tas. Entre elas, a que altera a base de cãlc
lo da Compensação Financeira pela Expie
ração de Recursos Minerais (Cíem) e e[ev
o percentual repassado aos municípios. A
etapa final, em junho, foi precedida de LIP

processo de interiorização com reuniões ei-
ii cidades. Nelas, foram apresentadas 36
propostas e eleitos 226 delegados, que vo
taram o documento final em BH. Paralelo
mente ao trabalho parlamentar, a comi
são de representacão, formada por entid
desque participaram do seminário, já esti
se reunindo para criar o anteprojeto de umi
política minerária para o Estado. Além de
se avanço, o seminário legislativo troux
resultados concretos, como a criação n
Comissão de Minas e Energia da Assembléi
Legislativa de Minas Gerais, que cuidará da
questões minerárias e energéticas - até age
ra a cargo da de Meio Ambiente. Além dis-

so, o evento motivou o lançamento da Co-
missão Interestadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento da Mineração
e Preservação Ambiental (Cipe cia Minera-
ção), em Belém (PA), durante o V Encontro
do Cofegiado dos Presidentes das Assem-
bléias Legislativas.

O presidente cio Colegiado e cia ALMG,
deputado Alberto Pinto Coelho (PP), desta-
cou a crescente demanda mundial por bens
minerais e a abertura de grandes mercados

c  risu m idores.
Tudo isso projeta
novos investimen-
tos em pesquisa,
produção e trans-
formação mineral,
sendo fundamental
compatibilizara ati-
vidade minerária

com o conceito de sustentabilidade econô-
mica, que pressupõe preservação
ambienta[, condicões de trabalho e quali-
dade de vida. "No campo da mineracão,
ainda faltam ajustes para que alcancemos
o equilíbrio entre esses fatores". O objetivo
cio seminário, destacou o presidente, foi
debater todos esses aspectos e apresentar
propostas de soluções.

"O Seminário Legislativo Minas de Mi
nasfoi programado como unia das inicia-
tivas prioritárias da Assembléia na atual
leqistatura", ali moe o nresoleiii e.

Conferências- Em parceria com
o Governo, a Assembléia promoveu confe-
rências sociais preparatórias de eventos na-
cionais. Foram elas: 2! Conferência Estadual
de Políticas para as Mulheres; 3è Conferên-
cia das Cidades de Minas Gerais; 1 1 Confe-
rência da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH) e i' Conferência da Região
Metropolitana do Vale do Aço, em 2007; e 3
Conferência Estadual dos Direitos Humanos,
em 2008. Na conferência da RM8H, foi
lançada a Frente Parlamentar Mineira em
Prol da RMBH e entregue, pelo Governo, o
Projeto de Lei Complementar (PLC) 28/07,
que cria a Agência Metropolitana.

Na Conferência de Políticas para as Mu-
lheres, em julho de 2007, foram apresenta-
das 315 propostas a partir dos seguintes te-
mas: "Autonomia e igualdade no mundo do
trabalho", "Educação inclusiva e não sexis-
ta", "Saúde das mulheres, direitos sexuais e
direitos reprodutivos", "Enfrentamento da
violência contra as mulheres" e "Mulher e
poder: partici pacão social na política".

lá a Conferência Estadual dos Direitos
Humanos aprovou, em setembro de2008,
140 propostas encaminhadas para a ii
Conferência Nacional de Direitos Humanos,
realizada em Brasília entre os dias 15 e 18 de
dezembro. O documento foi resultado do
trabalho que contou com a participação
de 450 pessoas, sendo 263 votantes na pIe-
niria final.

minário Legislativo
lotivou a criação
da Comissão de
Minas e Energia
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Eventos institucionais
Fórunstc nicos, seminários e ciclos de debates receberani sugestoes para o aprimoramento de proposições nas áreas de rnineraco,
tnhuto	s	eani €'c nl'acc. uni e outras.
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PPAG 2008-2011
O PI- 2.785/08 recebeu mais de 450 sugestões populares.
Destas, 138 foram transformadas em propostas de emenda ao projeto.
Foram realizadas quatro reuniões no interior (ltaobim, ltuiutaba, Barbacena e Montes
Claros) e urna em Belo Horizonte.

Expresso Cidadania
19 mil jovens com idades entre 16 e 17 anos foram estimulados a exercer o voto cons-
ciente e a participação política.
4.818 títulos eleitorais foram emitidos.
2.855 carteiras de identidade foram expedidas.

Parlamento Jovem
Parceria da Esola do Legislativo com a PUC Minas.
Envolvimento de alunos do ensino médio na discussão de temas de interesse dos
iove'.

Seminário Legislativo Minas de Minas
Debate envolvendo todos os segmentos da cadeia produtiva da mineração.
RetaLúi io COiil 50 propostas que váo subsidiar a criação de uma política minerária para
o Estado.

3' Conferência Estadual de Direitos Humanos
Sete grupos de avaliacao, 450 participantes, 1/lO propostas.
Mobilização em busca de proteção e defesa dos direitos básicos do ser humano.

Fórum das Águas
Busca de alternativas para o uso dos recursos hídricos do Estado.
Interação entre poder público, setor produtivo e sociedade.

II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres
Revisão das polit icas públicas de gênero.
Propostas para ampliar a proteção contra a violência.
Participação de cerca de 600 mulheres no evento.

Ciclo de Debates Alimentação Escolar
Sugestões para o aperfeiçoamento do Programa de Alimentação Escolar na rede estadual.
77 propostas aprovadas.
Idéias para garantir a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.

Debate Público Guimarães Rosa
Reconhecimento à obra do escritor mineiro que influenciou toda a cultura nacional.
Espetáculo musical, contação de histórias, exposição de fotos.
Incentivo para que os estudantes se envolvam com a obra do escritor.

Ciclo de Debates Rio São Francisco
Avaliaçào das ai, bes de controle da qualidade da água.
Propostas para a redução de poluentes e proteção da biodiversidade.
Sugestões para a revitalização dos afluentes do "Velho Chico".

k*
Minas

de Minas

31 Conferência Estadual de
Direitos Humanos
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Ações integradas promovem educação
para a cidadania e capacitação de
servidores municipais

--Z- .
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Alunos part/c,vantes do Parlamento	 O biênio 2007-2008 também foi marcante
lo vem: debate de temas que interessam	 para órgãos da Assembléia como a Escola
de perto à juventude do Legislativo, o Centro de Apoio às Câma-

ras (Ceac) e o Procon Assembléia. Em 2007,
a Escola comemorou 15 anos de ativida-
des e, para marcar a data, realizou o X
Congresso da Associação Brasileira das Es-
colas de Legislativos (Abel). No evento,
foram apresentadas as ações de
capacitacão, educação para a cidadania
e apoio aos municípios desenvolvidas
pelas escolas. Desde que foi criada, a Es-
cola do Legislativo da ALMG promoveu 3
mil atividades, com uma carga horária de
30.700 horas e 44 mil participantes.



O Parlamento lo vem, projeto desenvolvido anualmente pela Escota em parceria com
a PUC Minas, abordou dois temas que interessam de perto aos estudantes: "Educação,
inclusão e qualidade" e "lovem e violência: provocador ou vítima?". Centenas de
alunos de escolas públicas e particulares do ensino médio da Capital estudaram esses
temas e, ao final, votaram propostas para subsidiar ações legislativas. Os estudantes do
curso de Ciências Sociais da PUC foram os monitores.

O Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) comemorou, em 2008, dois anos de atividades.
A criação do setor teve como intenção realizar um trabalho de aproximação com vereado-
res e servidores das câmaras municipais. Vários cursos de capacitação para esse público
foram promovidos em parceria com a Escola no período.

Procon Assembléia - Também comemorando aniversário - 10 anos -, o Procon
Asseribkia realizou, em outubro de 2007, o Simpósio Direito do Consumidor. Reunião
Especial em Plenário marcou a abertura do simpósio. Promovido a requerimento da Comis-
são de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o evento reuniu especialistas, professores
e estudantes, além de delegados. A década de trabalho tem o seguinte balanço: 65 mil
notificações, 350 mil atendimentos pessoais, 230 mil atendimentos pelo correio eletrônico,
12 mil consultas por telefone, 22 mil audiências de conciliação, 600 pesquisas de preços,
participação em 300 eventos e índice de resolução de 65%.

Centro de Apoio às Câmaras
(Ceac) - capacitação e parceria

-	 - 1.	com os Legislativos municipais

Legística -Um dos eventos realizados
pela Assembléia em 2007 tu
como foco aprimorar a q
dade técnica da redação
leis elaboradas em Mina
Destinado a servidores di
Legislativos e políticos,
Congresso Internacional
Legística, promovido em
tembro, contribuiu pari
tornar mais conhecida
essa área do conhecimen-
to, recente no nosso pars
e ainda restrita ao meio
acadêmico. No congres-
so foi apresentada a expe
ência da Associação Eur
de Legislação, além de te
discutidos temas important
para parlamentares e servic
res das casas legislativas: re
lamentação do Iobby, pro
ção de leis claras e particip..,
e avaliação da eficácia das normas.

A ALMG tem buscado elaborar leis que
nrrrnorem mecanismos de par-

ação - um dos princípios
egística. Essa participação
expressa sob a forma de
diências públicas das co-
s, seminários legislativos e
is técnicos. Exemplos de
is que refletem a adoção
desse princípio são as se-
guintes: PPAG 2004-2007,
que traz, por sugestão
popular, o projeto
estruturador lnclusão50-

cia! de Famílias Vuinera-
(izadas Política Estadual

Recursos Hídricos (Lei
3 . 199, de 1999) e marcos
gais das regiões metropo-
tanas em Minas (Emenda
Constituição 65, de 2004,
eis Complementares 88,
90, de 2006), resultantes

de seminários legislativos.

* Logomarca do Congresso Internacional de Legística
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Mudança na estrutura organizacional
e concurso são destaques na área
administrativa

O presidente Alberto Pinto Coelho (PP)
destaca que, internamente, foi cumprida a
meta de aprimorar a estrutura organi-
zacional. Exemplo é o desmembra-mento
de duas diretorias - a de Comunicação
Institucional e a de Administração e Recur-
sos Humanos, fazendo surgiras Diretorias
de Rádio e Televisão e de Infra-Estrutura.
Outro aspecto a se destacar é a politica de

redução de gastos por meio da nioderiuii
cão, racionalização e otimização dos servi
cos da Secretaria, com o término da implan
tacão do softwarelivre BR-Office nos coro
putadores e a substituição dos sisr
mas de correio eletrônico, também itt iIizmn
do softwares livres e gratuitos.

A economia de recursos foi alcancada aiii
da com a renovacáo, em condições vantajo-

sas para a ALMG, de contiatos com empre-
sas terceiriiadas, muitos deles sem a incidên-
cia de reajustes previstos. Outra novidade
foi a contratação de servicos e aquisição de
bens por meio da adesão à ata de registro de
preços de outros órgàos públicos. Esse siste-
ma torna as licitações mais ágeis e econômi-
cas, uma vez que o Legislativo passa a usar
Iicitacões já conc uida em outros órgãos.

Concurso público - Decisão
essencial da Mesa no biênio 2007-2008 foi
o investimento na recomposição do cor-
po técnico da Assembléia por meio de con-
urso público para o provimento de car-

qos, abrindo vagas para 49 especiakiadc
rliu ensinos nied o e superior. Segundo o
presidente, o concurso vai suprir as neces-
sidades do quadro de pessoal da Assem-
bléia, que ele enfatiza ser altamente quali-
ficado. Também visando ao concurso, a
Assembléia aprovou projeto de resolução
q ue atual iiou dS especial idades, atribui-
ções, exigências de escolaridade e de for-
mação especifica dos cargos de provimen-
to eíet iV() tia Stc ietif ia tia ALMG.

Uso de software
livre, licitações mais
ágeis, concurso
público:
modernização e
racionalização dos
serviços
administrativos
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