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LeglJoitivo e	ociecIe:

Retrotoç Je uma Parcerio

mobilização da sociedade brasileira para a reconstrução
da ordem democrática no país inaugurou um novo
momento na sua história, confirmado nos princípios

democráticos da "Constituição Cidadã". Desde então, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais vem trilhando, persistente,
• caminho da parceria com a sociedade, abrindo espaços para
• cidadão intervir e discutir temas que lhe dizem respeito
diretamente.

A 1311 . Legislatura, iniciada em fevereiro de 1995 e que,
agora, encerra seus trabalhos, atuou inspirada nesse mesmo
espírito, transformando em diretriz das suas duas Mesas - a primeira
presidida pelo deputado Agostinho Patrús e, a segunda, pelo
deputado Romeu Queiroz - a definição de ações que
fortalecessem essa aproximação, inclusive, com as comunidades
do interior do Estado.

Assim, nesses quatro anos, a Assembléia de Minas procurou
garantir a participação do cidadão em todos os momentos do
processo legislativo. As 14 Comissões Permanentes, onde os
projetos de lei são debatidos em profundidade, as 11 Comissões
Parlamentares de Inquérito, criadas para apurar fatos de
relevante interesse para a vida pública, e as 12 Comissões
Especiais, formadas para estudar temas de interesse da
sociedade, receberam quase 3 mil pessoas, em audiências
públicas realizadas na Capital e no interior. Elas foram convidadas
para prestar depoimentos, esclarecer informações e debater
aspectos do tema que motivou a reunião.

Nesse mesmo período, foram realizados no Plenário da
Assembléia 16 fóruns técnicos e seminários legislativos, com a
participação de mais de 5 mil pessoas, resultando na produção
de 12 leis, hoje em vigor, que abordam a questão proposta de
acordo com a expectativa da sociedade mineira.

Outras três mil pessoas participaram, nesses quatro anos, dos
15 ciclos de debates promovidos pelo Legislativo Mineiro, para
discutir temas da atualidade e de importância para Minas, como
• implantação da nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação e
• Legislação Eleitoral. A Assembléia promoveu ainda cinco
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teleconferências, transmitidas para todo o Estado, através da TV
Assembléia, com a participação de mais de mil pessoas que
enviaram, pelo fax, pelo correio eletrônico ou por telefore,
perguntas aos expositores, além de um público, difícil de ser
dimensionado, de telespectadores.

A realização das audiências públicas regionais, com o
objetivo de identificar as prioridades regionais que precisariam
estar contempladas no Orçamento do Estado, foi outro momento
importante da participação da sociedade no Legislativo Mineiro.
Foram realizadas 26 audiências públicas regionais, 12 em 1995 e
14 em 1997, mobilizando 693 cidades ou 81,2 % dos municípios
mineiros. Em todas as reuniões os representantes tiveram uma
atuação marcante, defendendo suas propostas e buscando
soluções para o entendimento.

Em vários momentos ainda, o Legislativo mineiro foi
convidado a intermediar soluções para problemas da
comunidade, como aqueles que envolvem o funcionalismo
público e segmentos minoritários da sociedade. Em outros, o
próprio Legislativo tomou a iniciativa de intervir, contribuindo,
principalmente, para a formação da cidadania, como o projeto
Cidadão Mirim, que atendeu 150 escolas, atingindo quase 7 mil
alunos do ensino fundamental.

Os projetos da Escola do Legislativo também tiveram essa
preocupação. Numa linha, a sua programação esteve voltada
para a formação do servidor do Legislativo, incluindo cursos
especiais para os servidores municipais. Numa outra linha, a Escola
se abriu para a comunidade, promovendo cursos abertos ao
público, como o de Formação Política, que já está na sua terceira
edição.

Esse conjunto de ações, aliado à determinação da vontade
política do Legislativo Mineiro de estar em diálogo permanente
com a sociedade, amplia o espaço de atuação da Assembléia
de Minas e torna efetiva a sua representação do povo mineiro.

Essa exposição retrata alguns dos momentos dessa parceria.
O seu objetivo é o de apresentar àqueles que vierem visitá-la
uma síntese das atividades da Assembléia Legislativa, nesses
quatro anos, tendo como fio condutor desse relato as ações de
integração com a sociedade.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente
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Cidadão Mirim
Runindo mais de 400 crianças de nove escolas
pCblIcas de Belo Horizonte, foi lançado o Prójeto
CIiadõo Mirim, que procura oferecer aos alunos
dc Ensino Fundamental as primeiras lições de
cladanlo e política. O projeto recebeu o
Pr mio OpInlõo Pública em 1997 (25/9/1995)
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Rio São Francisco
[)epulados da CipeSão Francisco entregam ao presidente FHC, na
Serra da Canastra, moção de apoio ao documento "Compromisso
pela vida do São Francisco" assinado pelo presidente e
governadores, na reunião da Sudene, em maio (5/6/1995)

Saúde
A Comissao de Saúde, presidida pelo deputado Carlos Pimenta, visita
a Colônia Santa Isabel. em Betim. a pedido do deputado Ivair
Nogueira, para apurar denúncias de irregularidades no atendimento
aos hansenianos (27/6/1995)

Á
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Planejamento e Orçamento
O presidente da ALEMG, deputado Agostinho Patrús,
recebe do vice-governador e secretário do
Planejamento, Walfrido dos Mares Guia, as três
principais peças do planejamento do Estado: o PPAG,
o PMDI e o orçamento para 1996 (29/9/1995)

CPI do VAF
Os membros da CPI do VAF, presidida pelo deputado
Geraldo Rezende, que investigou o processo de
apuração dos índices do Valor Adicionado Fiscal,
entregam relatório final ao secretário de Estado da
Fazenda, João Heraldo Lima (6/11/1995)
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Personalidades
O vice-presidente da República. Marco Maciel, é recebido
na Assembléia Legislativa pelo presidente Romeu Queiroz e
participa de encontro do PFL, fazendo exposição sobre o tema
"O PFL e a cidadania" (14/3/1997)
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Snlcalístos lôfôm o Pléndílnhol iô ofr, na ComlÕo
de Política Energética, Hdrlca e Minerárla. o presidente
da Cemig. Carlos Elól. Ele fala sobre o projeto de
desvert1calizaçõo da empresa (41911997)

Reformo do Estado
O cientista social e professor da Universidade de Berlim Ckius
Offe faz palestra na Assembléia sobre "A Reforma do Estado
e Trabalho, numa promoção da Escola do Legislativo, Casa
do Economista e instituto de Relações do Trabalho da
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Moradia Popular
A Tribuna Popular abrigou várias manifestações da
sociedade nestes últimos quatro anos, como a da
Uniao Nacional por Moradia Popular, para chamar
a atenção da sociedade e dos parlamentares para
a problema do déficit habitacional (1/4/1998)
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P1 dos Bingos
Os membros da CPI dcis Bingos, presidida pelo deputado Alencar da Silveira Jr,
fcem uma vWta surpresa ao Bingo Cidade, em Belo Horizonte, para verificar
denúncias de premlãçõo falsa e uso de cort elas Irregulares (3/4/1998)

e

Povos Indígr1s
ACcrnÕodeDU-etosHumcnos,presldda pelo deputoØo
JoÕo Leite, recebe os representantes dos índios
Maxakoll, que reMndlcam a desocupaçôo de terras

1	:
	 invadidas por posselros, no Vale do Mucuri (141411998)	
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iniciativa Popular
No Saião Nobre, o presidente Romeu Queiroz (PSDB) recebe de
representantes de entidades e organizações sociais o projeto de
Iniciativa popular que regulamenta a distribuição de verbas de
subvenção social (31611998)

Ciclo de Debates
Representantes de entidades públicas e do sociedade participam
do Ciclo de Debates sobre Reforma do Estado - As Organizações
Soclalf, para subsidiar a discussão de projeto que Institui o Programa
Estadual de Incentivos às Organizações Sociais (15-16/6/1998)
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Interlocução
A abertura de novos canais de interlocução com a sociedade
foi uma preocupação desta legislatura, que, entre outras
iniciativas, ampliou as ações do Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC) e criou o serviço Fale com as Comissões

- ¶

•

Reforma Agrária
A falta de infra-estrutura nos assentamentos de reforma agrária
foi tema da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Participaram da reunião representantes do Incra e da Fetaemg
(25/3/1998)
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Homenagem
Dom Serafim Fernands de Ãrac4Jol sagrado
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Atas secretas
O ex-deputado estadual Sinval Bambirra consulta os
documentos que acarretaram o processo de cassação do
mandato dele e de outros dois deputados, em 1964. Em
abril de 1998, o Plenário decide liberar à consulta pública
as atas de reuniões secretas

Profissionalização
A seleção anual para o Banco de Desenvolvimento do
Servidor (BDS), que credencia para cursos e treinamentos
na Escola do Legislativo, evidencia o investimento cada
vez maior da capacitaçõo dos servidores (8/5/1998)
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Ficha técnica:

Realização:
Diretoria de informação e Comunicação (DIC)
José Gera/do de Oliveira Prado
Area de Comunicação Social (ACS)
Luiz Antônio Ribeiro de Freitas

Coordenação Geral:
Equipe de Jornalismo
Patricia de Souzo Duarte

Acervo:
Banco de Fotografias da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Produção e seleção das fofos:
Fabio/a Farage
Jorge Pôssa
Pa/iana Oliveira Lopes

Fotografias:
Aloir Vieiro
Jerônimo Dias
Marcelo Metzker

Reprodução das Fofos:
Alai, Vieira

Coordenação de montagem:
Cláudio Rocha
Itália Fausto Grisolia
Joana D Arc do Nascimento

Projeto Gráfico:
Maria de Lourdes Macedo Ribeiro
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