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APfl{S[NTAÇAO

Em 1998, a Constituição da República completou dez anos. Com  sua

promulgação, em 5 de outubro de 1988, o Parlamento brasileiro

reconquistou suas prerrogativas fundamentais e seu lugar de

destaque na cena política nacional. Tornou-se também o alvo de novas

expectativas e demandas por parte da sociedade.

O Poder Legislativo se achava, então, de modo geral, desaparelhado

para fazer face às exigências e responsabilidades desse novo tempo.

A consciência dessas realidades chegou cedo à Assembléia de Minas.

Em 1988, o desafio imediato era dotar a Casa das condições

indispensáveis ao sucesso da Constituinte Mineira que aconteceria tio

ano seguinte. Era preciso dotá-la dos recursos humanos e materiais

que possibilitassem aos Deputados a elaboração de um bom texto

constitucional. Por outro lado, delineava-se já no horizonte a

necessidade da construção de um novo modelo de prática parlamentar

adequado à importância adquirida pela representação popular no

novo contexto político.

A função legislativa, devolvida ao Parlamento, adquiria uni novo status. A

retomada das prerrogativas tornava possível efetivar-se a função

fiscalizadora. A Instituição começava, também, a assumir o papel de

interlocutora entre a comunidade e as diversas instâncias de poder.



ibdos esses fatos iriam motivar a Casa a realizar profundas

transformações em suas estruturas, em sua cultura e até em seu

espaço físico. Este documento pretende fazer um relato abreviado

dessa trajetória de mudanças até o estágio que a Assembléia de

Minas conseguiu atingir, quando estamos às vésperas de comemorar

os dez anos da Constituição do Estado de Minas Gerais. Não se trata

de unia análise minuciosa e exaustiva. Ele constitui mais a história

de um esforço conjunto de aprimoramento da Instituição: a narrativa

de uma experiência e a síntese de seus principais resultados.



1. MO LEGIS[TIA E AÇÃO INSTITUCIONAL PARA O

EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Legislar, fiscalizar e promover a interlocução entre a sociedade e as

diversas instâncias do Poder em torno desse eixo articulam-se as

ações institucionais da Assembléia Legislativa.

A atividade legislativa tem-se aperfeiçoado constantemente ao longo

dos últimos anos, com a aprovação de leis de significativa

repercussão social. Sem pretender uma relação exaustiva, seguem

alguns exemplos recentes que ilustram essa produção.

MEIO AMBIENTE

Lei no 11.504, de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos. A lei de recursos hídrícos prevê a criação de comitês de baci-
as. uma nova instância intermediária entre o poder estadual e o muni-
c,oaJ Já existem seis comités em funcionamento. Rio das Velhas.
Pdracatu, Verde. Verde Grande. Mosquito e Para 11'a do Sul. Os comitês'
deliberam sobre a taxação da água e decidem sobre os direitos de uso
das águas das bacias hidrográficas, bem como sobre a aplicação dos
recursos financeiros arrecadados.
Lei n° 11.903, de 1995, que cria a Secretaria Estadual do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável. J4rmite a participação direta dos
cidadãos nas deliberações relacionadas com a política ambiental, por
meio da particioaçãoparitária em conselho de gestão ambientai
Leis n°s 11.831, 11.832, 11.901, 11.931, 11.936, 11.943 e 12.016, de 1995,
que definem/criam áreas de preservação e proteção ambiental. Aten-
dem a demandas de segmentos da população mineira que buscam a
melhoria das condições ambientais locais. A proteção lega/das áreas é
um instrumento eficaz para fiscalizar e denunciar situações de infra-
ção. As áreas protegidas trazem também o benefício de melhorara arre-
cadação ínunicjoal relativa ao JC'JfS facilitando a prestação de servi-
ços niunicivais locais.
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Lei n° 12.503, de 1997, que dispõe sobre o Programa Estadual de Con-
servação da Agua. Esta lei determina que 0,5010 da receita operacional
das concessionárias de uso da 4gva, energia e abastecimento seja obri-
gatoriamente  destifiado a programas de melhoria, proteção e conserva-
çao da bacia hidrognífica atingida.
Lei n° 12.265, de 1996, que disciplina a pesca nos cursos d'água do
domínio estadual. Afinas Gerais possui uma enorme rede de águas inte-
riores. A lei permitiu a criação de um calendário pro'prio, com pistas à
preservação dos peixes.

SEMINARIO LiuISLATIVODlREr.SEDLA	L/

Lei n° 12.812, de 1998, que dispõe sobre assistência social à população
de áreas inundadas por reservatório. Modifica as negociações entre os
construtorw de barragens e a população a serevacuada. tornando obri-
gatória a apresentação de uni plano de assistência social aos atingidos

o	pela obra. Resultou de uma demanda manifestada em audiência pública
ti	 realiada pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.



Lei n1 12.596, de 1997, que dispõe sobre a ocupação, uso, manejo e con-
servação do solo agrícola. Prevê  adoção de medidas para controlara
erosão em áreas de alto risco que extrapolem os limites de urna determi-
fiada propriedade individual.

Leis nos 12.581, 12.582, 12.583, 12.584 e 12.585, de 1997, que dispõem
sobre a organização do sistema operacional do meio ambiente. OJkpar-
tamento de Recursos Hídricos, hoje denominado Instituto Mineiro de
Gestão das Agitas (JGAM) e o Instituto Estadual de Florestas (1FF)
passaram a integrara estrutura da Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, por iniciativa de emenda paria-
inentar, possibilitando, assim, que todos os ó,ãos e entidades liga dos a
recursos naturais ficassem subordinados a uma mesma Secretaria.

AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Emenda Constitucional n° 34. de 1998, que dispõe sobre a alienação de
terra pública e terra devoluta rural. Simplifica oprocesso de legitimação
de terras devolutas, dLpensando a apreciação prévia da Assembléia
nos processos referentes a áreas inferiores a 100 hectares em área nu-
rale 1. 000m em área urbana. Proveniente de sugestões apresentadas
em seminário legislativo, essa lei permite a arrecadação de terras oca-
padas para fins de assentamento de trabalhadores rurais.

Lei n° 11.802. de 1995, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização sani-
tária de produtos de origem animal. Cria as condições para a atuação
do Instituto Mineiro de Agropecuária (íM4). órbPdo responsável pela
inspeção estadual dos produtos de origem animal consumidos pela po-
pulação mineira. Proveniente de fórum técnico. A aplicação dessa lei
repercute na qualidade dos produtos de origem animal ('carne, ovos,
leite. etc.) que vão para a mesa do cidadão mineiro.

-	
-	 DEFESA 00 CONSUMIDOR

Lei n 1 13.009, de 1998, que cria o Fundo Estadual de Proteção e 1)efesa
do Consumidor. Custeia os programas de defesa do consumidor retendo
os recursos advin dos de multas em fundo específico no Estado de Minas
Gerais.

Lei nO 12.645, de 1997, que dispõe sobre a instalação e ouso de aparelho
eliminador de ar por líquidos em tubulação. Evita que o consumidor
pagite pelo ar eifstente nas tubulações.

-	
-

Lei n° 12.628, de 1997, que disciplina as reclamações relativas à presta-
ção de serviços públicos. Garante aos usuários de serviços públi cos em
Minas Gerais que suas reclamações terão uni prazo de solução ou res-
posta limitada. Obriga o servidor pilblico a respondera reclamação no
prazo estipulado, sob pena de responsabilidade administrativa.	li)



Lei n° 12.789, de 1998, que obriga a fixação de preços em produtos
comercializados no varejo. Antecipou-se à decisão federal de tornar
transparente o preço das mercadorias 110 varejo. ffi, por exemplo, 11111

supermercado em Belo Horizonte incurso na pena/idade de R$ 10 mjZ/
dia pelo descumprimento da lei
Lei n° 11.741, de 1995, que isenta do pagamento do IPVA e das multas o
proprietário de veículo furtado, roubado ou extorquido. Acaba com a
injustiça sofrida pelo proprietário de veículos desapossados quanto ao
pagamento do tributo e de multas durante o período em que o referido
veículo esteve extriiado.
Lei n° 12.971, de 1998, que institui dispositivos de segurança para as
agências, postos e instituições bancárias.

Lei n° 12.616, de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publica-
ção quadrimestral da relação de maus fornecedores. Pdcilita a identifi-
cação das empresas que lesam freqüentemente os direitos básicos do
consumidor

DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Lei n° 12.936, de 1998, que estabelece diretrizes para o sistema prisional
do Estado. Prevê a humanização das p nitenciárias mineiras mai es-
paç mais asseio, mais dignidade. melhor conrivência entre os presos
e 11/alor respeito das autoridades penitenciárias para com os detentos.
Lei n1 12.765, de 1998, que estabelece obrigatoriedade de manutenção
de defensor público em todas as Comarcas. Prevê a assistência judiciá-
ria gratuita aos necessitados em todas as Comarcas do Estado.
Lei n° 12.985, de 1998, que transfere para a Secretaria de Estado da
Justiça a administração de estabelecimentos prisionais que menciona.
Transfere a administração dos presídios de Ribeirão das Neves, de
Uberlândia e de Juiz de N'ra para a Secretaria da Justiça, que tem
melhor (wtrutura técnico-profissionalpara cuidar de detentos no âmbi-
to estadual A lei reflete as conclusões de amplos debates da Assem-
blcia com a sociedade, durante fóruns tócnicoseseminários legislati vos
que deram enfoque específico ao tema.
Lei n1 12.054, de 1995, que dispõe sobre o atendimento prioritário ao
aposentado, ao idoso, ao deficiente físico ou ao doente. Determina que
as repartições públicas dêem preferência no atendimento a essas pes-
soas, assegurando-lhes um tratamento digno e humanitário.
Lei n° 12.994, de 1998, que concede indenização às vítimas do acidente
ocorrido no Bairro da Gameleira.

Lei n° 12.622, de 1997, e Lei n° 12.968, de 1998, que criam e dispõem
sobre a Ouvidoria de Polícia. Garantem ao cidadão uma instância de
denúncia de irregularidades eventualmente cometidas pela autoridade
policial



SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei n° 12.460, de 1997, que dispõe sobre o exame de DNA, em casos de
investigação de paternidade, para a população carente.

Lei n° 12.504, de 1997, que assegura a realização de exame gratuito e
preventivo de antitripsina (teste do "pezinho").

Lei n° 12.684, de 1997, que institui medidas para o tratamento, a reabi-
litação e a reinserção social do portador de transtorno mental. Aprinio-
ra e humaniza o trataiiiezito do porta dor de transtorno mental, evitando
a sua permauêijeiâ em maflieOmios7.
Lei n° 12.417, de 1996, que dispõe sobre concessão de financiamento
para aquisição de equipamentos corretivos a portadores de deficiência.

Lei n° 12.666. de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo
ao idoso. Fixa diretrizes para assegurar uma melhor qualidade de vida
aos idosos, no que depender da ação do poder publico estadual

TURISMO

Leis nos 12.396 e 12.398, de 1996, que criam o Conselho e o Plano Minei-
ro de TuLrismo Resultado de uni seminário legislativo que contou com a
participação ampla dos segmentos ligados à atividade, as leis estimu-
lam a exploração do potencial turístico do Estado de Minas Gera is pela
iniciativa privada.

SERVIÇO NOTARIAL

Lei n° 12.920, de 1998, que fixa critérios populacionais para criação,
fusão e desmembramento dos serviços notariais e de registro. lieilita o
acesso da população aos serviços oferecidos pelos eartórios

12



Para subsidiar a ação legislativa, permitindo a participação direta da
sociedade, a Assembléia instituiu os ciclos de debates, seminários
legislativos e fóruns técnicos. Entre os mais recentes, destacam-se os
constantes no quadro abaixo.

ANO	FÓRUNS TÉCNICOS
1995	• Política Ambiental

• Terra Viva - Uso,
Manejo e Conservação
do Solo

1996	• Orçamento e Políticas
Públicas

1997	• Seguridade Social
• Fomento Florestal
• Gestão dos Recursos

Públicos e Cidadania
• Ensino Fundamental

sob a nova legislação

1998	• Desafios da Cadeia
Produtiva (10 Leite

o Organização do Poder
Judiciário

SEMINÁRIOS
• Turismo - Caminho das

Minas
• Brasil e Estados Unidos -

Federalismo/Fortalecimen
to dos Legislativos
Estaduais

• Políticas Públicas
Indígenas

• Reforma Agrária em
Minas

Trabalho e existência

• Direitos Humanos e
Cidadania

Ciaos DE DEBATES
• Reforma Constitucional
• Taxa de Juros e

Estabilidade Econômica
• Autogestão:

Associativismo e
Cooperativismo

• Gás canalizado
• A reforma do Estado em

Minas Gerais
• Legislação eleitoral
• Minas das Aguas
• Organização e

funcionamento dos
flOVOS municípios

• Educação superior
• A7obllsilleSS
• Implantação da Nova

LDB
• Direitos Humanos
• Segurança Pública e

Democracia
• Implantação e

Desenvolvimento de
Empresas de Base
Tecnolóica

• Reforma do Estado -
Organizações Sociais

• Tribunal de Contas:
Experiências e
Perspectivas

Ciclos de debates são encontros para discutir questões relevantes da
conjuntura.

Seminários legislativos são eventos institucionais que reúnem repre-
sentantes de entidades da sociedade civil e de órgãos públicos, para
discutir e apresentar propostas que venham a subsidiar o processo
legislativo.

Fóruns técnicos são encontros com a presença de especialistas e repre-

13	sentantes de entidades e órgãos públicos, com a finalidade de aprofundar
o estudo de temas complexos e subsidiar a atividade parlamentar.



Como resultado desses eventos, foram aprovadas algumas leis, entre as
quais as constantes no quadro abaixo.

LEI
Lei 11.744, de 1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (Funderur)
Lei 11.812, de 1995, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária de produtos de
origem anima!
Lei 11.830, de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação
Lei 11.903. de 1995, que cria a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Lei 12.396, de 1996, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo
Lei 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo
Lei 12.622, de 1997, e 12.968. de 1998, que criam a Ouvidoria de Policia
Lei 12.765, de 1998, que estabelece a obrigatoriedade de manutenção de defensor público em
todas as Comarcas de Minas Gerais
Lei 12.767, de 1998, que inclui o tema "direitos humanos" nos currículos escolares
Lei 12.936, de 1998, que estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado
Lei 12.985, de 1998, que transfere para a Secretaria de Estado da Justiça a administração
de estabelecimentos prisionais
Lei 12.986, de 1998, que transforma a Secretaria de Estado da Justiça em Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos

Nos dois últimos anos, um grupo de trabalho composto de parlamenta-
res e consultores iniciou estudos para sistematizar e consolidar a legis-
lação mineira, com o objetivo de facilitar sua compreensão, expurgando
textos já revogados e aglutinando normas que tratam da mesma maté-
ria. A primeira etapa do trabalho, de consolidação das leis referentes ao
meio ambiente, já foi concluída.

A reformulação do Regimento Interno, que levou à promulgação da Re-
solução n° 5.176, em 1997, traduz, também, o esforço de racionalização
e de maior abertura para o diálogo com a sociedade. As Comissões ga-
nharam maior importância no processo legislativo, consolidando um
espaço privilegiado dos debates sobre os problemas do Estado. O novo
Regimento também conferiu maior agilidade ao processo de tramitação de
matérias. Outras mudanças importantes foram a redução dos cargos de
direção da Mesa da Assembléia de nove para cinco e o aumento da exigência
númerica para a formação de bancadas e blocos parlamentares.

- -
	Audiências públicas regionais

As audiências públicas regionais foram realizadas, pela primeira vez,

	

em 1993, como um mecanismo para que o cidadão pudesse participar da	14
elaboração (la proposta orçamentária do governo estadual.



AUDIÊNCIAS PARTICIPANTES

sem registro

321

F 89

693

PRIOR ILADAS

não houve priorização

168

122

479

1993 8

1994 11

1995	12

1997 14

APRESENTADAS

2.00()

8.281

3.082

3.029

Várias mudanças em seu formato asseguraram, desde então, a partici-
pação crescente das lideranças políticas e comunidades regionais.

Ao final'das audiências de 1993, as propostas apresentadas constituí-
ram um documento temático entregue ao Executivo como subsídio à
elaboração do Orçamento.

Em 1994, foi introduzida a etapa de priorização de propostas.Tiveram
direito a voto, nas audiências, representantes de instituições públicas e
privadas. Instituiu-se, também, a comissão regional de representação,
eleita para acompanhar, junto à Assembléia, o encaminhamento das
propostas priorizadas.

As audiências públicas regionais passaram a contar com a participa-
ção formal dos Poderes Executivo e Judiciário a partir de 1995, em obe-
diência a dispositivo incluído na Constituição por meio da Emenda Cons-
titucional 0 12. Outras inovações foram a realização prévia de audiên-
cias municipais, para discussão de propostas e eleição de representan-
tes para a audiência regional, e a participação formal das associações
microrregionais. O direito ao voto se restringiu aos delegados eleitos
nas audiências municipais e aos representantes das associações
microrregionais.

Nas audiências de 1997, não foi fixado o número máximo de prioridades
por região, mas sim o valor dos recursos destinados a cada uma. Com a
definição prévia do montante de recursos destinados às audiências, as
lideranças presentes às audiências decidiram, na maioria dos casos,
fazer o rateio dos recursos entre os municípios da região.

Em dezembro de 1998, outro avanço importante ocorreu no sentido de
democratizar a elaboração da proposta orçamentária: a Assembléia
promulgou a Emenda Constitucional n° 36, que fixa uni percentual não
inferior a 1% da receita corrente ordinária do Estado para atender às
propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. A emenda clas-
sifica o descumprimento desse dispositivo COLfl() crime de responsabili-
dade.

O quadro abaixo mostra a evolução da participação nas audiências e do
número de propostas apresentadas e priorizadas.

HISTÓRICO DAS AUDIÊNCIAS PÜBUCAS REGIONAIS DE MINAS GERAIS

ANO	NÚMERO DE NÚMERO DE MUNICÍPIOS NÚMERO DE PROPOSTAS NÚMERO DE PROPOSTAS



Acesso à informação

São iniciativas que facilitam às entidades e ao cidadão acompanhar as
atividades do Legislativo e do setor público, em geral:

edição, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
de um boletim informativo bimestral, que analisa os dados mais impor-
tantes da execução do Orçamento do Estado;

"Informação Prévia", documento elaborado pelos consultores da
Casa, contendo análise dos projetos mais complexos ou polémicos, dis-
tribuído aos Deputados e às entidades de representação da sociedade:

síte na internet, que permite o acesso às principais bases de dados
da Casa, à agenda do dia e a toda a matéria legislativa publicada no
Diário do Legislativo - suplemento do "Minas Gerais". O sue oferece,
ainda, um banco de notícias com informações, atualizadas diariamen-
te, sobre o processo legislativo e todos os acontecimentos da Casa.

• TV Assembléia, que transmite o que ocorre no Plenário e nas Comis-
sões e os principais eventos da Casa, além de programas informativos,
educativos e de debates. Primeira emissora legislativa do País, atinge
120 mil domicílios na Região Metropolitana e seis cidades do interior,
pelo sistema de cabo, e pode ser captada a partir de sinal aberto, trans-
mitido via satélite.

Espaço Político-Cultural

lbrmado pelo teatro, pela galeria de arte do ha//principal e pela tribuna
popular, o Espaço Político-Cultural da Assembléia Legislativa é um in-
centivo às manifestações culturais e políticas do Estado, dispondo da
infra-estrutura necessária à realização de eventos. A média de público
anual nos eventos culturais promovidos é superior a 30 mil pessoas.

Atendimento ao cidadão

O cidadão encontra hoje, na Assembléia de Minas, um conjunto de serviços
voltados ao exercício de seus direitos e à participação no processo legislativo.

O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - que funciona no Palácio
da Inconfidência, sede do Legislativo, em Belo Horizonte - apresenta	16
as seguintes médias de atendimento:
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ATENDIMENTO ANUA[ NO CAC

Ser'iço

Pesquisa

Procon Assembléia

Fale com as Comissões

Posto de Identificação

Média de atendimento

6.600 pedidos

15.240 atendimentos

180 registros

12.996 carteiras emitidas

111.1 fljL_:'

__-.	- w- '	IW 1

O serviço de pesquisa oferece informações sobre os Deputados, agenda,
matérias em tramitação, normas jurídicas estaduais, dados do Prodasen
(Senado Fbderal) e a jurisprudência do Tribunal de Alçada.

No Fle com as Comissões, o cidadão encaminha sugestões para aper-
feiçoar projetos em tramitação na Assembléia, bem como propostas ou
denúncias em relação à atividade de qualquer instituição pública.

O Posto de Identificação é um serviço mantido em parceria com a Secre-
taria de Estado da Segurança Pública, para emissão de carteiras de
identidade e atestados de bons antecedentes.

Além desses serviços, o CAC mantém em funcionamento a Livraria do
Legislativo, onde se vendem, a preço de custo, publicações e periódicos
editados pela Assembléia, entre os quais se destacam as Constituições
(Fbderal e Estadual), a Revista do Legislativo, os Cadernos da Escola

1]	do Legislativo, o Glossário de Termos Parlamentares, o Dicionário Bio-
gráfico de Minas e a Coleção Memória Política de Minas.
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2. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

O Parlamento como um todo e os integrantes de seu corpo político

necessitam de suporte adequado para o bom desempenho de suas

funções institucionais. Com esse objetivo, desenvolveram-se, nos

últimos dez anos, diversas ações no âmbito administrativo.

Tais iniciativas foram orientadas pelos princípios da busca constante

(la qualidade e da otimização do emprego dos recursos disponíveis.

Como metas foram escolhidas a profissionalização do servidor do

Legislativo, a implantação de uma estrutura administrativa enxuta e

eficaz e a modernização dos equipamentos, especialmente rm que se

refere ao uso intensivo da informática e de outras tecnologias de

disseminação da informação.

2.1. A modernização da estrutura dos

gabinetes parlamentares

O SISTEMA DE PONTOS

Atendendo ao resultado de pesquisa feita com os Deputados, a Lei
n° 9.767, de 11 de maio de 1989, instituiu um sistema de pontos pelo
qual o Deputado compõe sua equipe. Ela é composta de ocupantes de
cargos em comissão e de recrutamento amplo, demissíveis adnutum.

19	Cada parlamentar possui um mesmo número de pontos e, observado
esse limite, constrói a estrutura de seu gabinete.
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O sistema permite a adequação dos gabinetes às características própri-
as da atuação de seu titular e assegura, ao mesmo tempo, uma conside-
rável limitação de gastos. Dentro de sua pontuação, o Deputado pode
ainda dispor do serviço de estagiários. Pode também utilizar-se do su-
porte da consultoria cidadã.

A CONSULTORIA CIDADÃ

Trata-se de mais um canal de aproximação entre a Assembléia e o cida-
dão. E uma consultoria externa prestada diretamente por empresas ou
cidadãos que se cadastram anualmente na Escola do Legislativo, com-
provando a especialização necessária para a prestação do serviço. Os
consultores cidadãos e as empresas são remunerados dentro do siste-
ma de pontos, sem acréscimo de despesa para o Poder.

I1UAI.IFICAÇÃO 00 FUNCIONÁRIO DE GABINETE

A Escola do Legislativo desenvolve programas de qualificação do funci-
onário de gabinete, oferecendo uma grade básica de cursos que pode ser
acrescida a partir de demandas específicas do parlamentar.

A INFORMATILAÇÃO NOS GABINETES

Os gabinetes dispõem de modernos equipamentos de informática e de
programas desenvolvidos pela própria Casa para apoiar a atividade
parlamentar.

2.2. A modernização da estrutura administrativa

O processo de modernização administrativa - norteado pelas diretrizes
de informatização e racionalização de rotinas, democratização da in-
formação, profissionalização dos servidores e redução de custos - teve	20
como principais ações:
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atribuição dos serviços administrativos: para enfatizar a importân-
cia do aperfeiçoamento e da reciclagem permanente de seus servidores,
a Assembléia atribuiu seus serviços administrativos à Escola do
Legislativo;

criação do Banco de Desenvolvimento do Servidor (BDS): com o ban-
co, o progresso na carreira vinculou-se estritamente ao currículo esco-
lar e ao bom resultado obtido na avaliação periódica de desempenho,
feita a partir de critérios objetivos;

racionalização e redução de custos, com a extinção de postos inter-
mediários e operacionais de chefia. Fbram adotados apenas dois níveis
hierárquicos e um sistema de administração colegiada;

_	
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• adoção de administração colegiada: as definições de nível estratégi-
co são formuladas por um Conselho Consultivo, composto do diretor-
geral, secretário-geral da Mesa, procurador-geral e de três diretores. As
atividades agrupadas nas três diretorias setoriais são acompanhadas
por um Conselho integrado pelo titular da unidade e por quatro asses-
sores especiais, que exercem a função sem qualquer remuneração extra
e sem deixar de lado suas tarefas diárias.



ORGANOGRAMA DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA AEM

Subordinação administrativa

Subordinação técnica

SECRETARIA•ERAI.

DA MESA - SGM	

-	 DlR[TnR 8ERAIL-	ADJUNTA - DBA j
DIREToRIA-ERAt	J_

PROCURADORIA-IllF 	
GERAt—PGA

DIE
: 

Apoio às Comissões

(Á)nsultona 1matica

• Taquigrafia e Publicação

• Assessoria Especial

DiRiTcRiA ADMINISTRATIVA

E FINANCEIRA— DAF

DIRETORIA DE INFORMACAO ]

E COMUNICÇAO

Aiividadcs de: o Ensino  Extensão

• Finanças e Contabilidade

• Informática

• Material e Patrimônio

• I'essoal

• Serviços Gerais

AtividaiIi (li , : • Comunicação Social

• Documentação e Informação

• Projetos Institucionais

• Rádio e 1levi são

ASSESSORIA DE PLAEJAUIN1O

ESTRATÉGICO



2.2.1. A Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo, criada em 1992, propicia ao servidor uma for-
mação específica que não pode ser obtida em escolas ou cursos regula-
res oferecidos no mercado. Constitui também lugar de reflexão e de cri-
ação, sistematização e difusão de conhecimento técnico especializado
na área legislativa. Promove, além disso, o intercâmbio entre a institui-
ção e o mundo acadêmico.

É, de outra parte, um dos eixos de ligação da instituição com os segmen-
tos organizados da sociedade, responsável, entre outras coisas, pela
operacionalização das ações institucionais para o exercício da cidada-
nia, a que já nos referimos.

Sua estrutura e suas ações se organizam para atender OS Deputados, os
servidores da Assembléia Legislativa e os técnicos de outras institui-
ções, especialmente de Casas Legislativas, e agentes públicos munici-
pais. Os eventos técnico-acadêmicos e as publicações destinam-se a um
público mais amplo e a entidades de representação civil.

A Escola oferece para os servidores e profissionais de outras institui-
ções dois cursos de pós-graduação Jato sensu, de caráter acadêmico-
profissional. O primeiro, destinado à especialização em assessoria téc-
nico-legislativa avançada, é ministrado em convênio com a Universida-
de Federal de Minas Gerais. O segundo, de especialização em Poder

LJ	Legislativo, conta com a participação da Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais.



No campo da pesquisa e da informação, realiza estudos sobre temas
legislativos e parlamentares, que oferecem elementos para a elaboração de
proposições e o exercício das tarefas de controle e de fiscalização.

2.2.1.1. BANCO DE DESENVOLVIMENTO E SEU PAPEI

NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR

O Banco de Desenvolvimento do Servidor (BDS) é um programa da Es-
cola do Legislativo voltado para a formação permanente do servidor da
Assembléia. O ingresso no Banco se faz mediante seleção específica. E
a formação se dá por meio de estudos de aperfeiçoamento em quatro
níveis - Estudos Básicos, Estudos Temáticos e Estudos Complementa-
res -, detalhados no quadro abaixo:

ÁREA	CARGA	DisciruNAs
HORÁRIA

Estudos Básicos 60 horas 'Poder Legislativo: aspectos
históricos, sociopolíticos e jurídicos";
"Estrutura e Funcionamento da
Assembléia Legislativa: uma visão
institucional"; Regimento Interno e
dinâmica do processo legislativo";
"Servidor público, administração
pública e sociedade"

Estudos	75 horas "Regimento Interno": "Tópicos do
Temáticos	 Direito Tributário"; "Noções de

Técnica Legislativa";
"Administração pública e reforma do
Estado"; "Poder l.gislativo e
sistema orçamentário mineiro";
"Comunicação escrita": "Criatividade
e escrita"; "Redação oficial":
"História das ideologias";
"Hermenêutica filosófica e teoria da
interpretação jurídica: uma
introdução à Hermenêutica
Constitucional"

Estudos	105	Seminários, simpósios e outras
Complementares horas	atividades de extensão promovidas

pela Escola

Reciclagem	60 horas Variam de acordo com a função
por	exercida pelo servidor
biênio	

24



Atualmente, a Assembléia dispõe de um plano de carreira baseado no
mérito funcional, na qualificação profissional e no esforço pessoal. O
desenvolvimento do servidor na carreira faz-se unicamente por promo-
ção, condicionada esta à avaliação individual de desempenho, à aprova-
ção em cursos específicos e ao desenvolsimento no Banco de Desenvol-
vimento do Servidor.

QUADRO DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO SERVIDOR DA SECRETARIA

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PADRÃO NÍVEIS DE	UDAUFICAÇÃO

QUALIFICAÇÃO	NA EscolA

CARGO

DENOMINAÇÃO

Agente de Apoio
às Atividades da
Secretaria

Oficial de Apoio
às Atividades da
Secretaria

Técnico de Apoio
às Atividades da
Secretaria

Procurador

EL-! aEL-21
EL-15 a 0,34
EL-28 a E1-42

EL- ir. LI1) a 1ÁIr

EL-8 a EL-42
EL-36 a EL-49

EL-28 a E1,42
E1,36 a E1,48

EL-42 a E1,52

EL-28 a EL-42
EL-36 a EL-48

E1-42 a E1-52

GRAU DE

ESCOLARIDADE

1° grau
2° grau
3° grau

2° grau
30 grau
Pós-graduação
"lato sensu" -
aperfeiçoamento

3° grau
Pós-graduação
"lato sensu" -
aperfeiçoamento
Pós-graduação
"lato sensu" -
especialização

3° grau
Pós-graduação
"lato sensu" -
aperfeiçoamento
Pós-graduação
"lato sensu" -
especialização

CÓDIGO DO

CARGO

AL-GB
(nível inicial
básico)

AL-6M
(nível inicial
médio)

AL-US
(nível inicial
superior)

AL-GS
(nível inicial
superior)

AL-28
	

NQE VII
a
	

NQE VIII
AL-52

NQE LX

AL-28 NQE VII
a NQE VIII
AL-52

NQE LX

MÁ NQE 1
a NQE II
AL-42 NQEHI

A1,15 NQE IV
a NQEV
AL-49 NQE \TE



Para a qualificação dos novos servidores que ingressam na Assembléia, o
processo de admissão foi desdobrado em duas etapas. Além do concurso de
provas e títulos, que constitui a primeira etapa, os candidatos participam
de um curso ministrado pela Escola do Legislativo, com duração de três
semestres letivos, de caráter eliminatório e exigência de aproveitamento
mínimo de 80% (oitenta por cento). O objetivo é o conhecimento da institui-
ção e a instrumental ização do futuro servidor para que possa se integrar ao
corpo funcional da Casa com proficiência e rapidez.

A estruturação da carreira e a promoção de cursos de aperfeiçoamento
e atualização dos servidores objetivam fornecer aos Deputados todo o
apoio técnico logístico, formal e de conteúdo temático necessário ao
desenvolvimento da atividade parlamentar.

2.2.1.2. PREMIO ESCOlA DO kGISLATIVO

Em 1998, foi criado o prêmio Escola do Legislativo, com o objetivo de incen-
tivar a produção de trabalhos científicos que contribuam para a elaboração
legislativa e o exercício das funções de controle e fiscalização, inerentes ao
Poder. O prêmio é concedido, anualmente, aos autores de monografias iné-
ditas, nas categorias profissional e estudante. Para a primeira premiação,
os temas definidos foram «Formas concretas de avaliação de políticas pú-
blicas pelo Poder Legislativo", para profissionais, e "Novos paradigmas da
atuação político-parlamentar", para estudantes

2.2.1.3. FORMAÇÃO POLÍTICA

A Assembléia mantém projetos de educação para a cidadania voltados
para crianças, adolescentes e estudantes universitários, conforme
detalhamento no quadro abaixo.

PROJETO	PUBLICO-ALVO	 ATIVIDADES

Cidadão Mirim Crianças de 8
a 12 anos

Visita monitorada à Assembléia, com palestra e
participação em jogo com as noções básicas do processo
legislativo. O jogo integra a coleção Cidadão Mirim,
composta de cinco livros de literatura infantil com
situações que mostram a importância das leis no
cotidiano.

Caminho da	Adolescentes	Visita orientada à Assembléia, com palestra e debate
Democracia sobre as atividades do Legislativo. O projeto também

envolve a apresentação de uni vídeo intitulado
«Legislativo: Caminho da Democracia".

Jornada	Estudantes	Visita técnica a diversas áreas da Assembléia, com
Universitária

	

	universitários participação em palestras e debates sobre o processo
legislativo, a produção de leis e o trabalho parlamentar.



2.2.1.4. PURUCAÇÕES DA FscoA DO I.EGISLATIVU

Publicações Técnicas:

Passo a Passo

Vol. 1 - Processo Legislativo

Vol. 2 - Participação Política

Vol. 3 - Perguntas e Respostas

Vol. 4 - Orçamento Público

Glossário de Termos Parlamentares

Vol. 1 - Português/Inglês

Vol. 2— Português/Espanhol

3— Português/Francês

• Cadernos da Escola do Legislativo

Publicação semestral promovendo diálogo entre o parlamentar e as
instituições do mundo acadêmico.

As publicações podem ser adquiridas na Livraria do Legislativo, no CAC
- Centro de Atendimento ao Cidadão, na Rua Rodrigues Caldas, 30, ou
pela internet - wwwalmg.govbr.

RESUMO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 199311908

ATIVIDADES

Cursos do Programa de Formação Permanente (Hl)S)

Cursos do Programa de Capadkuão de Servidor de
Gabinete

Cursos de Extensão (servidores e público em geral)

Cursos de Pós-Graduação (servidores
administrativos e de gabinete - público externo)

Educação para a Cidadania (Cidadão Mirim/Jornada
Universitária/Caminhos para a I)emocraeia)

Capacitação do Agente Público Municipal

WorAs/iop para Deputados

N° DE TURMAS VAGAS PREENCHIDAS

11
	 9 '.)q9

63
	

1.294

24
	

1.389

2
	

77

192
	

10.831

13
	

1.156

4
	

60



2.2.2. Racionalização e redução de custos

A política de pessoal da Casa, centrada na qualidade dos resultados,
vem sendo compatibilizada, sistematicamente, com a realidade
socioeconômica do Estado e do País.

A meta de profissionalizar e racionalizar conduziu à extinção de car-
gos, com o fim do instituto do apostilamento, e à redução gradativa do
quadro de servidores do Poder Legislativo. Com  a extinção dos cargos
comissionados e de funções gratificadas dos níveis operacional e
organizacional, foi implantado uni sistema de remuneração variável,
denominado "Tarefa 1)iária", para a execução de tarefas de
gerenciamento e especiais. O servidor somente fará jus à Tarefa Diá-
ria, que mede a produção individual de cada um, quando no efetivo tra-
balhado de gerenciar, deixando de recebê-la, quando estiver em férias,
ou afastado de sua função.

No período de 1990 a 1998, não ocorreu reposição dos servidores que se
aposentaram, aderiram ao Programa de Desligamento Voluntário (Pl)V)
ou faleceram. As substituições foram feitas com a preparação e
capacitação de integrantes dos quadros da Casa e foi adotada uma polí-
tica de aproveitamento dos inativos, que já participam da folha de pa-
gamento e dispõem de experiência específica nas atividades de apoio à
ação parlamentar. E também a informatização dos trabalhos, ao au-
mentar a produtividade, possibilitou que o mesmo número de tarefas
fosse desempenhado com menor número de profissionais, sem perda da
qualidade.

U1ll
Evolução do número de servidores da área administrativa

(1990-1998)

1.600 1.5701497
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1.200	 -	-	--	--
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800

600

	

400	-

200
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2.2.3. A informática a serviço da democracia

O processo de informatização da Assembléia Legislativa teve início em
1984, obedecendo às seguintes diretrizes básicas:

P a racionalização e a operacionalidade que garantissem eficácia ao
trabalho parlamentar e institucional, com economia de recursos e meios;

P sistematização de informações do processo legislativo, para torná-las
acessíveis ao público externo.

1	''
1-	 ,	1

EL

Ir 4j
4 '

Em 1992, outro passo importante no processo de interlocução com a
sociedade foi a criação do projeto Assembléia On Line, que permitiu às
câmaras municipais e a outras entidades a consulta aos bancos de da-
dos do Legislativo.

Em 1995, foi criado o siteda Assembléia na internet. Surgia mais um
canal de contato entre o cidadão e o Legislativo e um meio de recursos
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ilimitados para divulgar informações e serviços. Atualmente, o siteda
Assembléia na Internet mantém média superior a 500 mil acessos/ano.



Durante o período das eleições/98, excepcionalmente, foram feitas mais
de 1,5 milhão de consultas externas.

O reconhecimento, entre as instituições congêneres, do trabalho de
informática desenvolvido na Assembléia, fez com que a instituição
sediasse, em 1997, o 21 Enial - Encontro Nacional de Informática Apli-
cada ao Legislativo.

Em todo esee período, o Legislativo investiu na especialização de servi-
dores para o trabalho na área de informática e no treinamento daqueles
que seriam os usuários e que alimentariam os bancos de dados. Somen-
te em 1998, o treinamento a servidores alcançou 1.081 horas.

Em resumo, este é o perfil da informática da Assembléia:

Controle informatizado de presença e votação em Plenário
(Painel Eletrônico)

54 sistemas em produção
6 sistemas em desenvolvimento
600 microcomputadores em rede

14 computadores centrais
1400 usuários cadastrados

600 treinandos por ano

2.3. Gualidade com economia

Diante da realidade socioeconômica do Estado e do País e, especialmen-
te, diante do quadro de dificuldades que vimos enfrentando nos últimos
tempos, o desafio é obter o máximo resultado, com um mínimo de dis-
pêndio. Não se trata aqui de simplesmente cortar gastos, mas de otimizar
a utilização dos recursos disponíveis.

Como se poderá verificar pelos dados que se seguem, a Assembléia de Mi-
nas vem assumindo sua parcela de responsabilidade no esforço para se
atingir o equilíbrio orçamentário e manter o déficit público sob controle.

2.3.1. Despesas com Pessoal

Já se mostrou como a Instituição vem reduzindo SCU quadro de servido-
res e enxugando o organograma com a extinção de cargos comissionados
e funções gratificadas. Enfatizou-se, também, a extinção do instituto da
estabilização no cargo - o apostilamento. Os resultados de medidas	30
como essas podem ser vistos flO quadro que se segue.



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL ATIVO E
INATIVO 00 ESTADO DE MINAS GERAIS

1989 A 1991

(VALORES EM R$ 1.00010 EM DEZEMBRO DE 1991)

ANO

1989
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA

170.014
185.799
142.268
154.307
175.253
194.581
241.865
222.831
232.340

100,0
109,3
83.7

90.8
103.1

114,4
142,3

131,1
136,7

TRIBUNAL DE

CONTAS

26.181)
48.436
41.480
39.911
54.034
59.132
85.310
73.383
87.684

100,0
185,0
158.4
152,4
206.4

225,9
325,9
280.3
334,9

PODER	MINISTÉRIO

JUDICIÁRIO	PÚBLICO

206.224
	

34.63()

372.421
	

57.324
283.223
	

45.186
289.653
	

57.685
309.813
	

60.729
375.039
	

117.425
483.844
	

158.757
447.027
	

138.044
471.434
	

155.613

ÍNDICES (%)
100,0
	

100,0
180,6
	

165.5
137,3
	

130,5
140,5
	

166,6
150,2
	

17 5.4
181,9
	

339,1
234,6
	

45 8, 4
216.8
	

398,6
228,6
	

449,4

PATICIPAÇÃO (%)
5,13
	

0.86
8,89
	

1.37
7,64
	

1.22
8,41
	

1,68
9,03
	

1.77
9.04
	

2,83
8.48
	

2,78
7,77
	

-2,40
7,99
	

2.64

PODER

JUDICIÁRIO

3.579.412
3.534.493
3.194.255
2.901.391
2.8:31.731
3.402.657
4.735.315
4.869.232
4.850.956

100,0
98,7
89,2
81,1
79,1

95,1
132.3
136,0
135,5

89,12
84,39
86,18
84,27
82,52

82,01
83,00
84,67
82,24

TOTAL.

4.016.459
4.188.474
3.706.412
3.442.947
3.431.561)
4.148.835
5.705.091
5.751.018
5.898.206

100,0
104,3
92.3
85,7
85,4

103.3
142,0
143,2
146,9

100.00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00

4,23
	

0.65
4,44
	

1,16
3,84
	

1.12
4,48
	

1,16
5.11
	

1.57

419
	

1,43
4,24
	

1,.50
3,87
	

1,28
3,94
	

1.49

CRESCIMENTO (%)
1989 a	36,66	234,93	128,60	349,36

	
35.52
	

46,85
1997

Fonte: Balanços Gerais do Estado

Valores corrigidos pelo IGP/DI da Fundação (ietÚljO Vargas
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As despesas da Assembléia Legislativa com pessoal ativo e inativo,
no período compreendido entre 1989 e 1997, cresceram 36.66%, con-
tra a média tio Estado, que foi de 4,85%.

2.3.2. Despesas com Custeio

O processo de contenção de gastos estendeu-se às despesas com custeio.

PROGRAMA DE COMPARTIlHAMENTO DE CUSTOS

Os servidores e membros do Poder, bem como entidades e população em
geral, compartilham com a Assembléia o custo de bens e serviços colo-
cados à sua disposição.

Exemplos:

O custo de cursos de qualificação, aperfeiçoamento e reciclagem pas-
sou a ser dividido com os servidores e demais participantes.

Projetos como a elaboração de roteiros de aulas de formação para a
cidadania, feito em parceria com a Fundação Roberto Marinho -
Telecurso 2000, são custeados pela entidade parceira.

As publicações oferecidas ao público pela Livraria do Legislativo
são pagas. O mesmo acontece com serviços de pesquisa colocados pela
Casa à disposição do usuário externo.

A Assembléia foi também buscar outras fontes de recursos diversas
dos cofres do Estado. Um exemplo disso é o convênio com o Ministério
do Trabalho, que possibilitou o financiamento, com recursos tio Fundo
de Amparo ao Trabalhador ( FAT), de programas educativos e de	32
capacitação promovidos pela Escola do Legislativo.



Os efeitos dessa política aparecem no quadro abaixo.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1989-1991

(VALORES EM R$ 1.000,00 DE DEZEMBRO DE 1991)

ANO

1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1.996

1997

1989

1990
1991

1992
1993

1994
1993

1996
1997

1989

1990
1991

1992

1993

1994
1995

1996
1997

ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA

29.203

21.041

18.655

23.088
l 087

24.932
:30.438

28.110

31.778

100,00

72,05

63,88

79,06

72,19

85,37
104,23

96,26
108.82

5,37

4,39

2,73

3,24

3,44

3,24
2.19

2.33
3.09

TRIBUNAL DE

CONTAS

1.490

2.164
2.320

5.643
3.520

3.760
9.031

12.821
15.135

100,00

145,22

155,69

378.68

236,21

252,32
606,04

860,37
1.015.65

0.27
0,45

0,34

0,79

0.57

0,49
0,65

1,06
1,47

PODER

JUDICIÁRIO

9.878

25.680
21.381

21.152
21.653

31.116
27.600

30.474
33.348

ÍNDICES (%)
100,00

259,97

216,45

214,13

919.2()

315.00
279,41

308,51)
337,60

PARTICIPAÇÃO (%)
1,82
5,36

3,12

2,97

3,5:3
4,04
1,99

2,53
3,25

CRESCIMENTO (%)

MINISTÉRIO

PUBUC0

799

569
1.044

1.413
1.755

3.202
4.623

4.557
5.146

100,00

71,21

130,65

17 6, 83

232.14

400.71
378,34

570,28
643,99

0,13

0,12

0,15

0,20

0,30
0,42
0,33

0,38
0,50

PODER

EXECUTIVO

502.708

429.981
641.021

661.399
564.982

70 6. 95 4
1.318.233

1.130.815
941.438

100,00

85,53

127,51

131,57
112,39

140,63
262,2:3

224,94
187,27

92,40
89,68

93,66

92,80
92,15
91,8'2
94,84

93,71
91.68

TOTAL

544.079

479.435

684.421

712.695
613.092

769.964

1.389.925

1.206.777
1.026.845

1()(),00

88,12

125,79

130.99

112,68

141,52
255,46

221,80
188,73

100,00

100,00

100.00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

1989 a	8,82	915,65
	

237,6()
	

543,99
	

87.27
	

88,73
1997

Fonte: Balanços Gerais do Estalo

Valores corrigidos pelo IGP/D1 da Fundação Getúlio Vargas
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Corno se pode ver, no período entre 1989 e 1997, as despesas com custeio
da Assembléia cresceram 8,82%, contra a média estadual de 88,73%.

2.3.3. Comparativo com outras
Assembléias Legislativas

A comparação contida no quadro abaixo mostra que a participação da
Assembléia de Minas no orçamento estadual é compatível com os resul-
tados que vem obtendo, bem como com a quantidade e a qualidade dos
serviços que oferece à sociedade.

Participação das Casas Legislativas nos Orçainentos dos
Estados (1997)

3,5	,_	 - .................	 -.	..
3,08

3
o	 2,53

2.5 1	 2,32	2,292	--,22

	

—	 2,08	2,05
—

CL
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3. ALGUMAS OBSERVAÇÕES ESPECIALMENTE RELEVANTES

Nos últimos dez anos, diversas Casas Legislativas vem enviando

delegações à Assembléia de Minas para conhecer de perto seu

processo de modernização.

Pode-se ainda dizer que a participação do Poder Legislativo

estadual nas ações de governo tem tido um crescimento inversamente

proporcional à participação da Casa nas despesas do Estado.

Em relatório enviado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID), em junho de 1998, para subsidiar decisão acerca de

financiamento do projeto Interlegis, este último destinado a ligar o

Congresso Nacional aos Legislativos estaduais e municipais, o

consultor David Fleischer registra que "De todas as sete assembléias

visitadas, a mineira é, de longe, a mais bem equipada em termos de

equipamento, softwree de recursos humanos especificamente".

Foram comparados, entre outros, os Legislativos estaduais de Minas

Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e Goiás. O documento

considera, ainda, a Assembléia de Minas como mais avançada, em

diversos aspectos, que o próprio Congresso Nacional. David Fleischer

se referiu ainda, explicitamente, às atividades de interlocução com a

sociedade desenvolvidas pelo Parlamento de Minas: "A Assembléia

mineira tem também um programa bastante original de atividades

ligadas à discussão com a sociedade."

35



O reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Assembléia de

Minas tem acontecido também por meio de prêmios concedidos à

Instituição, a exemplo dos constantes no quadro abaixo:

ANO	 PRÉMIO

1994 "Prêmio Opinião Pública 94", conferido pelo Conselho
Regional de Profissionais de Relações Públicas SP/PR, em
virtude do projeto de aproximação com a sociedade

1994 "II Prêmio LAB de Gentileza Urbana", conferido pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil, em virtude de seu projeto
de urbanização e revitalização da Praça Carlos Chagas

1996	"V Prêmio MU Turismo", pela realização do Seminário
Legislativo "Turismo: caminho das Minas", realizado em
1995

1997	Prêmio Opinião Pública 1997, conferido pela Corirerp ao
"Projeto Cidadão Mirim"

1998	"VII Prêmio MG Turismo", pela criação da Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio

,,, Esse reconhecimento foi ainda manifestado, em pesquisa realizada em

1996, pela Vox Populi. Perguntados se o trabalho que a Instituição vem

desenvolvendo atualmente tem sido melhor, igual ou pior que há dez anos,

os entrevistados deram as respostas sintetizadas no quadro abaixo:

Melhorou	 :34%
Igual	 :6%

Piorou	 16%

Não sabe	 24%

, Um dado que merece análise: durante o processo de modernização

da Assembléia de Minas, o número de deputados que não conseguiram

sua reeleição foi decrescendo continuamente, o que sugere uma

relação entre esse processo e a performance política dos

parlamentares.



PERCENTUAL DE DEPUTADOS QUE NÃO CONSEGUIRAM A REELEIÇÃO:

1986	 70%
1990	 58,4%
1994	 .	 43%
1998	 30%

ml

•
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4. HORIZONTES E DESAFIOS

O grande desafio para a Assembléia de Minas é o aprimoramento

constante do exercício de suas funções institucionais de legislar,

fiscalizar, interpretar e dar voz aos anseios da comunidade.

Situa-se em nossos horizontes imediatos o trabalho de revisão da Lei

Maior de Minas para adequá-la às reformas constitucionais.

Rira que esses desafios sejam vencidos com sucesso, existem alguns

pressupostos, especialmente aqueles atinentes ao fornecimento de

adequado suporte técnico e logístico à atividade parlamentar. Nesse

sentido a Casa tem caminhado bastante, graças a uma certa estabilidade

conseguida pela manutenção, nos últimos dez anos, de uma mesma

filosofia administrativa que permitiu ao processo de modernização

desenvolver-se sem solução de continuidade. Entretanto, nem tudo está

feito. Entre o que resta a fazer, colocam-se como prioridades:

No âmbito institucional, as seguintes ações:

a) dar continuidade ao processo de valorização do trabalho das

Comissões, com ênfase na participação direta da população;

b) multiplicar os mecanismos e as oportunidades de trabalhar em

parceria com a sociedade civil;

c) aprimorar e adequar as normas do processo legislativo, de forma a

permitir que Deputados e cidadãos possam, à distância, participar

das atividades e decisões do Poder:

d) dedicar especial atenção ao exercício da função fiscalizadora do

Poder Legislativo, traduzida modernamente como acompanhamento

da execução das políticas públicas e cobrança de resultados:



e) multiplicar as parcerias com instituições mineiras e nacionais para

a consecução de objetivos comuns, prevendo-se sempre o

compartilhamento de custos.

No âmbito administrativo, as seguintes ações:

a) adequar as estruturas administrativa e de gabinetes às reformas

constitucionais;

b) investir intensivamente na qualificação e reciclagem dos servidores de

gabinete, face às tarefas que terão na legislatura que se inicia

c) aprimorar o plano de carreira do servidor da área administrativa,

com a oferta de novas oportunidades de aperfeiçoamento funcional;

d) dar continuidade ao projeto de aproveitamento do potencial do

servidor inativo, com a conseqüente economia em termos de salários e

necessidade de formação técnica; U
e) formar quadros para dar suporte ao aconipinhaniuto e controle

das políticas publicas pelo Parlamento, em acordo Como novo
• 1-	 .
: •	.	-	 do Estado.	 ...
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