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aia ocupar seu espaço na política regional e nacional,
ci4ssemhléia Legislativa de Minas iniciou, nos anos
90, 11/li amplo processo de desenvolvimento
institucional, CO!)! ênfttse na democratização da
informação, na capacitação continuada dos
servidores, na abertura de canais de interiocução com
a sociedade e no incentivo ao exercício da cidadania,
ciii todos os seus níveis.
Concebidos a partir dessas diretrizes, os diversos
programas e	INTRODUÇÃOprojetos em
andamento inauguraraiii uma nova fase mias rcl(lÇOCS
entre o Legislativo mineiro e a sociedade. Fase que se
amplia e consolida com a diretriz assumida pela
Mesa atual: a interiorização da Assembléia
Legislativa, que vem se traduzindo na maior presença
das comissões nas dfr rentes regiões do Estado e em
iniciativas como o Projeto Nova Gestão Pública
Regionalizada, realizado em 10 cidades mineiras.
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PLENÁRIO
ativide legislativa elo Parlamento mineiro levou à promulgação de 304 normas jurídicas
no Estudo. Entre elas, destaca-se a emenda que mudou dispositivo do artigo 157 da

unstil iiiçio. determinando ao governo do Estado que apresente dados mais detalhados
acerca do andamento de programas e projetos, para que os deputados possam acompanhar
melhor a execução do Orçamento.
Outras proposições importantes. de iniciativa dos deputados, lotam:
• Projeto de Lei n° 536/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante

todo o dia para os veículos automotores que transitem ciii rodovias estaduais (Lei n°
12.558);

• Projeto de Lei n° 741/96, que cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais (Lei
n° 12.622);

• Projeto de Lei n° 1.046/96, que autoriza a Cemig e a Copasa a celebrarem convênios com
entidades de natureza filantrópica, com o objetivo de melhorar o atendimento às
Populações carentes (em tramitação):

• Projeto de Lei n° 1.089197, que dispõe sobre a assistência social às populações das áreas
inundadas por reservatórios e dá outras providências (em tramitação):

• Projeto de Lei n 1.050/96. que
estabelece o peso máximo do	ATIVIDADE LEGISLATIVA
material escolar a ser	 . ., ,.,
ti insportado por aluno do pie esc' ?e do

• Projeto ele Lei n° 1.253/97, que dispõe sobre proteção contra a poluição sonora no Estado
ele Minas Gerais (Lei n 12.627):

• Projeto ele Lei n° 1.392/97, que aumenta o número ele defensores públicos no Estado
(resultante da CPI do sistema penitenciário);

• Projeto ele Lei n° 1.256/97, que dispõe sobre a adaptação de ônibus para portadores ele
deficiência física (em tramitação):

• Projeto de Lei n° 1 .284/97. que dispõe sobre o Fundo para a infãncia e a Adolescência
(cm tramitação);

• Projeto ele Lei n° 1.465197. que dispõe sobre medidas educativas de proteção à criança e
ao adolescente contra a violência, o uso de drogas e as doenças sexualmente
transiiiissí eis (em tramitação).

De autoria do Executivo. destacam-se. entre outros, o projeto que instituiu o Programa
Estadual de Crédito Popular (Lei n° 12.647): o projeto que concede incentivo fiscal às
empresas interessadas em financiar projetos culturais: o projeto que trata da reorganização
do Conselho Peniteuciàrio do Estado e o que cria fundo para o fomento ao
desenvolvimento de pequenas empresas - Mierogerais.
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Aprovado e promulgado em novembro. o novo Regimento Interno da Assembléia
Legislatia de Minas é outra realização importante da ('asa. Ele garante maior agilidade à
traniitaçào de proposições, redefine as comissões permanentes e possibilita redução de
CLIStOS.

Proposições votadas em 1997
PEC's*

IL('s** 110

Projetos de Lei 1722

Resoluções	14

i'ropoo	tic 1 .menda a ( 'itsi 1 uiçào
I'ritettii de 1 ei 1 &ntpIeI1ienlIr

COMISSÕES
Audiências públicas, viagens e debates com convidados o trabalho das comissões foi
aperfeiçoado, em 1997, por dilèrentes iniciativas dos deputados, a partir de demandas
emergentes da sociedade, em busca de soluções para problemas tão complexos e diversos
COfio o LISO da energia solar no Estado, a importação do leite. a9 estão florestal. a
educação pública, o trabalho infantil e a segurança pública no Estado.
Além da promoção de eventos específicos, corno fóruns técnicos e ciclos de debates, o dia-a-
dia das comissões demonstrou maior preocupação com o processo de interlocução
permanente com a sociedade. O número de reuniões subiu de 591, em 1996. para 889 neste
ano. O número de convidados também cresceu no período, passando de 712 para 1.215.
Ao lado das 14 comissões permanentes, atuaram este ano 41 comissões temporárias, sendo
4 comissões parlamentares de inquérito, 3 comissões especiais para proceder a estudos e 34
comissões especiais para emitir parecer sobre proposições. As comissões incrementaram as

isitas e viagens para apuração de fatos e tornada de depoirnentos, marcando a presença do
Legislativo em diÍrentes regiões e acontecimentos do interior do Estado. Em 1997, as
comissões realizaram 59 visitas, contra 14 ocorridas no ano anterior.
O trabalho dos deputados mereceu a atenção da imprensa local e nacional, cm especial no
caso das Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas para apurar a situação do
sistema penitenciário do Estado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais ( Ipsemg).
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Além de chamar a atenção da opinião pública para o assunto e de apurar inúmeras
denúncias de irregularidades e desrespeito aos direitos humanos, a CPI do Sistema
Penitenciário resultou ria apresentação dc uma proposta (te emenda à Constituição, um
propeto de lei complementar e oito projetos dc lei, além de várias recomendações ao
governo. à Justiça e a outros órgãos.

Evolução do trabalho das Comissões
Número de visitas

14 11996

11997

Evolução do trabalho das Comissões
Número de reuniões

91 11996

889 J 1997

MESA DA ASSEMBLÉIA

Todas as diretrizes de trabalho traçadas pela Mesa para o biênio 1997/98 apontam para a
dinamização e interiorização dos trabalhos legislativos, a maior interlocução com a
sociedade e a valorização e profissionalização do servidor.
De autoria da Mesa, várias medidas resultaram em enxugamento e aperfeiçoamento
institucional, com destaque para extinção de cargos e funções gratiflcadas na área
administrativa e a implementação de etapa de capacitação específica para as pessoas que
ingressam no Legislativo.
A Mesa também determinou o aumento da jornada mínima diária para oito horas e
instituiu a avaliação setorial.
Foi também por iniciativa da Mesa que a Assembléia Legislativa de Minas criou a Frente
Parlamentar de C000perativismo (Frencoop) e vem estimulando os municípios a tomarem
iniciativa semelhante, de forma a valorizar o cooperativismo enquanto caminho de
desenvolvimento econômico e de geração de renda.
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oube	s4ia do Legislativo a responsabilidade direta sobre diversas ações vinculadas a
mciaçadas pela Mesa para o biênio 1997198. destacando-se, entre elas, a promoção de
niai intercâmbio com a sociedade e com os municípios, bem como o desenvolvimento e a
especializ ao dos servidores.

CICLOS, FÓRUNS E AUDIÊNCIAS
A Assembléia realizou cinco ciclos de debates e três fóruns técnicos em 1997, buscando a
participação das diferentes entidades e organizações sociais na discussão dos temas de
maior relevância na conjuntura regional
As modificações impostas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela
criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério foram um dos temas mais debatidos, com a promoção de um ciclo de debates
em abril, um fórum técnico em outubro e uma teleconferência em dezembro.
A privatização da Vale do Rio Doce, o Programa Nacional de Direitos Humanos, a
segurança pública no contexto da democracia e o desenvolvimento de empresas de base
tecnológica avançada em Minas Gerais fóram outros assuntos debatidos na Assembléia,
com a presença de deputados e representantes dos diersos segmentos envolvidos,
Visando fOrMUlar subsidios para ESCOLA DO LEGISLATIVO
realizados fóruns técnicos sobre a
seguridade social do servidor público de Minas Gerais, com análise dos problemas
enfrentados pelo Ipsemg, e a gestão do recursos publicos. com  êii	no c\c1eieio da
cidadania e no aperfeiçoamento dos mecanismos de controle externo.
Além dos fóruns e ciclos de debates, a Assembléia proiiioveu, em conjunto com o governo
do Estado, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, 14 audiências públicas regionais,
priorizando propostas para inclusão no Orçamento do Executivo para 1998.

COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS
Diversas frentes de intercâmbio e cooperação com os municípios fórani implementadas
em 1997.
O projeto Nova Gestão Pública Regionalizada, concebido para aprofundar conhecimentos
que possibilitem o melhor desempenho das atividades dos Legislativos e Executivos
municipais. reuniu, ao longo do ano, mais de 900 vereadores, prefeitos, secretários
municipais e seus assessores técnicos.
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O curso, com duração de dois dias, foi realizado cm 10 cidades, com participação de
representantes de 350 municípios.
A Assembléia de Minas assinou convênio de cooperação técnica com a Câmara Municipal
de Belo Horizonte, visando ao aprimoramento profissional dos servidores, com a
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para assessorar o
funcionamento da entidade, e com a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Espinhaço, com o objetivo de esclarecer o papel dos Legislativos municipais.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Os três projetos básicos do programa de Educação para a Cidadania foram aperfeiçoados
em 1997, buscando ampliar as oportunidades de interação entre o Poder Legislativo e os
estudantes, em todos os níveis de ensino.
Mais de 1.200 adolescentes participaram do projeto Caminhos da Democracia, voltado
para OS estudantes do ensino médio. Eles visitaram a Assembléia em grupos organizados
pelas escolas, assistindo a uni vídeo sobre a importância do Legislativo no regime
democrático e participando de debate sobre o papel dos três Poderes.
As jornadas universitárias, em número de cinco, atenderam alunos da PUC Minas, da
Faculdade de Direito da UFMG e da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
Cada jornada tem a duração de quatro horas, durante as quais os estudantes apreendem e
discutem os aspectos mais importantes do processo legislativo e das demais funções do
Parlamento.
O projeto Cidadão Mirim, além de atender às crianças que visitaram a Assembléia em
1997, foi levado para o interior do Estado, junto com as Audiências Públicas Regionais.
Baseado em uma coleção de livros de literatura infantil e um jogo com as noções do
processo legislativo, o projeto. iniciado em 1995, conquistou este ano o Prêmio Opinião
Pública (POP-97) instituído pelo Conselho Regional de Relações Públicas dos Estados de
São Paulo e do Paraná.

PUBLICAÇÕES
Além das publicações jornalísticas, voltadas para o acompanhamento do dia-a-dia da Casa
e para as noticias e reflexões ligadas aos temas de conjuntura. a Assembléia edita
publicações especializadas e mantém projetos voltados especificamente para o resgate da
memória política do Estado e a discussão sobre os rumos da Política.
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Em 1997, a Escola do Legislativo publicou mais um volume da coleção Passo a Passo,
esclarecendo dúvidas comuns acerca das atividades parlamentares, o volume 5 dos
Cadernos da Escola do Legislativo, dirigido aos setores acadêmicos e técnicos da sociedade
que se preocupam com o melhor desempenho do Parlamento.
Merece destaque, no período, a publicação, com tiragem de 3.000 exemplares, do Glossário
de Termos Parlamentares, nas versões Português/Inglês. Português/Francês e
Português/Espanhol. A iniciativa mereceu o aplauso de outros Legislativos do Brasil e de
outros países, sendo objeto de um plano de distribuição dirigida, com envio de exemplares
a todas as bibliotecas universitárias e aos parlamentares mineiros.
Dentro do processo de montagem do centro de Memória Política de Minas, a Escola
também registrou avanço na estruturação do Banco de Fotografias e Negativos (Banfoto) e
procedeu à revisão final e ao início da edição do depoimento do ex-deputado Armando
ZilIer, próximo volume da Coleção Memória Política de Minas Gerais, que já publicou os
depoimentos de Pio Canedo e Fabrício Soares.

PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES
O investimento na formação e no aperfeiçoamento continuo do quadro dos servidores
marcou o ano de 1997, no Legislativo mineiro.
A Escola do Legislativo promoveu uma nova versão do curso de formação politica, num
total de 10 palestras, um seminário sobre "O conceito de Estado no pensamento político" e
o seminário "Trabalho e Existência", com cinco conferências sobre o impacto da
globalização no mundo do trabalho e as alternativas para geração de renda e emprego,
dentro da perspectiva de respeito aos direitos básicos do cidadão.
Foram também oferecidos cinco cursos dirigidos a públicos específicos, abordando aspectos
do Direito Constitucional, do Direito Administrativo, da técnica legislativa para a
elaboração de projetos, do texto escrito e da redação oficial.
Somadas aos treinamentos de área, as oportunidades na área de capacitação traduziram-se
cm 1.683 inscrições. A Assembléia também registrou 2.200 participações em cursos e
treinamentos externos, indicando a maior conscientização dos servidores acerca da
importância da capacitação continuada.
Com o objetivo de aprofundar a qualificação dos profissionais vinculados à área de
assessoria legislativa, a Assembléia estruturou, ao longo deste ano, a proposta de um curso
de pós-graduação Iaio sensu em assessoria técnico-legislativa avançada. O curso terá suas
aulas iniciadas no segundo semestre de 1998.
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ois novos serviços se incorporaram ao Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), ao lado
do	imento e orientação ao público, da pesquisa a bases de dados internas e externas e
da	nt	do Legislativo.
lnauewdo em março de 1997,  o Procon Assembléia dispõe de consultores especializados
ni Direito de Consumidor e estagiários que, além de informar e orientar o cidadão acerca

de seus direitos nas relações com fornecedores de bens e serviços, ajudam a intermediar
soluçCes em casos de conflito e prestam assessoramento a prefeituras e órgãos públicos no
interior do Estado, onde ainda existem dificuldades de acesso às normas jurídicas e
legislações específicas do setor.
O serviço Fale com as Comissões, disponível desde novembro, facilita ao cidadão o
encaminhamento de sugestões para aperfeiçoar os diferentes projetos em tramitação na
Assembléia. Os funcionários também estão orientados a receber sugestões, propostas e
denúncias em relação a qualquer serviço ou instituição pública. Os depoimentos e opiniões
de cada cidadão são encaminhados para análise dos deputados, nas comissões permanentes
da Assembléia Legislativa de Minas.

j	-

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
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ransiiis ao vivo de todas as reuniões ordinárias deliberativas, dos principais debates
ocorridos nas comissões e dos eventos técnicos de maior repercussão na atividade
parlaiiientar, tais como os ciclos de debates e os fóruns técnicos - a TV Assembléia
com p1tou dois anos de existência mostrando aos diversos segmentos da sociedade mineira
o queo Legislativo pensa e faz.
A TV Assembléia consolidou, em 1997, uma grade de programação diária, no canal 11 da
TV a cabo, com transmissão das 12 às 24 horas nos dias de semana. Nos sábados,
domingos e feriados, das 13 às 21 horas, o canal oferece a reprise dos acontecimentos mais
importantes da semana.
Ao lado do Assembléia cm Debate, progrania semanal de 60 minutos que vem sendo
apresentado desde o ano passado. a TV Assembléia estreou os programas Repórter
Assembléia, um jornal diário de 12 minutos que vai ao ar também na Rede Minas de
Televisão, às 14h45rnin. e o Procon Assembléia, programa semanal com cerca de 30
minutos de duração que analisa casos lesivos ao direito do consumidor.

V	 4 TV ASSEMBLÉIA
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i\sscniblcia dc \i nas tambeni esteve presente nas comemoraçoes do centenário de Belo
1-loriz nlc. patrocinando três eventos especiais. No dia 22 de março. o Coral Yokohama
SOLII Bridge apresentou-se no Teatro do Sesiminas, criando um marco especial no
calendiiio festivo da cidade. O coral, fundado em 1989 com a intenção de comemorar o'
l()U anos da províndica de Yokohama, é composto basicamente por mulheres, constituind
o maior do gênero, e de maior repertório.
No dia lO de setembro. o Hall das Bandeiras transformou-se em palco para a apresentaç
única da peça "/\ Mudança da Capital", de Jota Dângelo. O espetáculo recria os acalorado
debates parlamentares que antecederam a mudança da capital mineira. de Ouro Preto para
Belo Horizonte. De 24 de novembro a 5 de jc7c1 bro. fi a \ ci da e\p iço dc íoio 'Bel
1 loriioiiie	100 inoC de S\ 1\ lo (oiitii1hk
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