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Apresentação

O FORTALECIMENTO E A DINAMIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MINEIRO

Do mais recente período autoritário da história política brasi-
leira aos dias atuais, muita coisa mudou no Parlamento brasileiro.
Do bipartidarismo forçado, da falta de renovação de lideranças,
da limitação às suas prerrogativas e da postura de subserviência
ao Executivo, o Poder Legislativo evoluiu, junto com toda a socie-
dade, para um momento de abertura e de afirmação dos valores
democráticos.

Em Minas, o advento da Assembléia Constituinte, em 1989,
garantiu a retomada das prerrogativas do Legislativo e obrigou a
um reaparelhamento da instituição, de forma a cumprir seu novo
papel na política regional e nacional. A importância desse momen-
to foi imediatamente percebida, com muita lucidez, pela Mesa Di-
retora da Assembléia da época, que traçou as linhas gerais de um
amplo processo de desenvolvimento institucional, que vem sendo
conduzido de forma contínua, graças ao apoio das sucessivas Me-
sas e à existência de um corpo funcional permanente. Nesse
processo, destacam-se as seguintes diretrizes:
• valorização do Poder Legislativo e sua reafirmação como refe-

rência política para a sociedade;
• abertura para a sociedade, com o rompimento do modelo fecha-

do e voltado para dentro, típico do período autoritário;
• modernização administrativa, com ênfase para a informatização,

a racionalização de rotinas, a profissionalização dos servidores
e a democratização da informação;

• incentivo ao exercício da cidadania.
Importante iniciativa na história recente da Assembléia de

Minas, a criação da Escola do Legislativo, em 1992, representa
um marco na profissionalização do apoio à atividade parlamentar
e no desenvolvimento de projetos específicos voltados para a edu-

.,	cação para a cidadania, para a valorização das instituições demo-
cráticas e para a formação política em geral.
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• Os diversos programas e projetos da Assembléia - detalha-	9
dos a seguir - inauguraram uma nova fase nas relações entre o
Legislativo mineiro e a sociedade. Fase em que ganha destaque a
interiorização da Assembléia Legislativa' de Minas, por meio da
realização de reuniões e audiências das comissões no interior e
da ampliação da oferta de informações e serviços.
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	 Detalhamento

1. Apoio à atividade legislativa
1.1. Aperfeiçoamento do Regimento Interno

As alterações efetuadas no Regimento Interno, em 1997,
que entram em vigor em 1999, com o início da nova legislatura,

' deram maior racionalidade ao processo de formação de banca-
-- das. Entre outras alterações, foram aumentadas as exigências
fl numéricas para a formação de bancadas e para a indicação de

Vice-Uderes.
E	Outra alteração importante refere-se à diminuição na composi-

ção da Mesa da Assembléia, que teve o número de Vice-Presidentes
-- reduzido de três para dois e o de Secretários, de cinco para dois. A

partir da próxima legislatura, também mudam os critérios de consti-
tuição de bloco parlamentar: os blocos só serão constituídos a partir

' da adesão de, no mínimo, 1/5 dõs membros da Assembléia.
Foram também introduzidas no Regimento Interno, já estan-

do em vigor desde 1997, medidas que possibilitam a valorização
do trabalho das comissões, a dinamização das reuniões de Plená-
rio, a ampliação da participação da sociedade no Parlamento esta-

_,	dual e o aperfeiçoamento e a agilização do processo legislativo.

1.2. Uso do painel eletrônico
Por determinação regimental, o painel eletrônico é utilizado

para registrar a presença dos Deputados durante as reuniões de
- Plenário, para efetuar as votações de proposições (exceto nos pro-

cessos de votação simbólica e nos casos de escrutínio secreto
que obedeçam a procedimentos regimentais específicos), bem
como para as verificações de votação.

Essa utilização será ampliada e otimizada, pois no painel será
registrada a presença dos Deputados nas comissões e a realização

- - de reuniões das comissões permanentes e temporárias.



wn

1.3. Programa permanente de capacitação de	 2
profissionais de apoio
Por meio da estruturação da carreira e de cursos promovi-

dos pela Área de Ensino e Extensão (AEE) da Escola do Legislativo,	2
têm sido multiplicadas as iniciativas de aperfeiçoamento e atuali-
zação dos servidores, de modo a fornecer aos Deputados todo o
apoio técnico logístico, formal e de conteúdo temático necessário
ao desenvolvimento da atividade parlamentar (ver também item
4.3. - Política de pessoal).

Estão também a cargo da AEE os cursos preparatórios de
admissão na Assembléia, segunda etapa dos concursos públicos
promovidos pela instituição.

Após a seleção na primeira etapa do concurso, os candida-
tos serão preparados para o exercício de atividades na Assem-
bléia, mediante curso com duração de três semestres e de caráter
eliminatório, cujo objetivo é o conhecimento da instituição e a	ainstrumentalização do futuro servidor para que possa se integrar
ao corpo funcional da Casa com proficiência e rapidez.

1.4. Cadastro de especialistas
Visando criar melhores condições de assessoramento aos

parlamentares nas diversas áreas legislativas, a Assembléia mon-
tou um cadastro de profissionais externos para prestação de ser-
viços técnicos especializados, nas áreas de Administração Públi-
ca, Ciência Política, Ciência e Tecnologia, Direito Administrativo,
Direito Constitucional, Direito do Consumidor, Direito Eleitoral, Di-
reito Municipal, Direito Tributário, Direitos Humanos, Educação e
Cultura, Meio Ambiente e Recursos Naturais, Orçamento e Fiscali-
zação, Políticas Públicas, Processo Legislativo, Redação de Docu-
mentos e Pronunciamentos Parlamentares, Saúde e Saneamento,
Técnica Legislativa, Turismo, Indústria e Comércio.

1.5. Formação de especialistas
Em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais,

por intermédio dos seus cursos de pós-graduação em Direito, a

2
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- Escola do Legislativo oferece curso de especialização em asses-
,a.	soria técnico-legislativa avançada (pós-graduação lato sensu), des-

tinado prioritariamente a servidores da Casa.
A partir de 1999, em convênio com a Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais, será oferecido a servidores de Casas
Legislativas, assessores e outros profissionais que interajam com
o Parlamento, curso de formação multidisciplinar com o objetivo
de possibilitar o acompanhamento e a cobertura das atividades
parlamentares e a interação no processo legislativo.

T 1.6. Sistematização e consolidação da legislação estadual
O conjunto das normas jurídicas em vigor no Brasil e no Es-

tado de Minas Gerais apresenta acúmulo e superposição de maté-
rias, fato que dificulta o seu entendimento e aplicação. Um grupo
de trabalho composto de parlamentares e consultores está reali-
zando estudos para sistematizar e consolidar a legislação minei-
ra, com o objetivo de facilitar sua compreensão, expurgando tex-
tos já revogados e aglutinando normas que tratam da mesma
matéria.

2. Interlocução com a sociedade
2.1. Interiorização dos trabalhos das comissões

Seguindo as diretrizes da Mesa da Assembléia para o biênio
97/98, as comissões passaram a agendar mais visitas e reuniões
no interior do Estado, ampliando as oportunidades de diálogo com
as comunidades. As reuniões, marcadas a partir de requerimento

, de Deputado, podem servir à exposição de temas de interesse da
--

	

	comunidade visitada, por parte de especialistas ou dos parlamen-
tares que integram a comissão.

- Também tornaram-se comuns as audiências públicas em ci-
dades do interior do Estado. Nessas oportunidades, as comis-
sões tomam depoimentos de diversos segmentos e lideranças da
região, colhendo subsídios para a elaboração da legislação esta-
dual e para iniciativas políticas das comissões. Houve, ainda, acrés-
cimo substancial no número de visitas, para apurar fato ou conhe-



sio

cer problema que esteja afetando a vida de uma determinada co-
munidade ou segmento.

2.2. Interlocução com a sociedade civil
2.2.1. Ciclos de debates

	Iniciados em 1991, os ciclos de debates têm por objetivo	-
propiciar a reflexão sobre temas de relevância na conjuntura nacio-
nal, trazendo à Assembléia parlamentares, especialistas e autori-
dades de diferentes setores. Entre os temas discutidos, desta- 2
carn-se o cooperativismo e o associativismo, a privatização da

	

Companhia Vale do Rio Doce, a segurança pública, a implantação	O
da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o desenvolvimento

	

de empresas de base tecnológica, o agribusiness e a reforma do	-
Estado, com destaque para a constituição e o papel das organiza-
ções sociais.

2.2.2. Fóruns técnicos
Os fóruns técnicos visam promover estudos de temas cujo

grau de especificidade requer a participação de especialistas e
representantes de entidades civis e de órgãos públicos. Cada fórum
envolve a reunião de grupos de trabalho e a realização de plená-
rias, culminando na aprovação de um documento final que passa
a constituir subsídio para a atividade legislativa e para as ações
do Executivo.

A lei sobre a política cultural do Estado, a criação da Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

	

a lei que dispõe sobre inspeção e fiscalização de produtos de	2
origem animal e a lei sobre uso, manejo e conservação do solo
são exemplos dos resultados dessa iniciativa. Os mais recentes
fóruns técnicos trataram de seguridade social do servidor público,
fomento florestal, ensino fundamental sob a nova legislação e
gestão de recursos públicos e cidadania.

2.2.3. Seminários legislativos
Eventos de grande porte sobre temas da conjuntura, os se-

minários legislativos reúnem representantes de órgãos públicos e

21



entidades da sociedade civil que tenham atuação na área. Uma
comissão interinstitucional, em conjunto com a Assembléia, cuida
do planejamento das atividades preparatórias do seminário.

Definida a pauta do encontro, formam-se comissões técni-
cas para discutir e desenvolver os subtemas propostos, que, de-
pois de discutidos, transformam-se em um único documento, sub-
metido a votação na plenária final. Esse documento passa a cons-
tituir importante subsidio para ações legislativas (emendas consti-
tucionais, deliberações, projetos de lei, requerimentos, entre ou-
tras).

A Assembléia Legislativa já promoveu seminários sobre re-
forma agrária, educação, políticas agrícola e agrária, saneamento,
moradia, recursos hídricos, turismo e direitos humanos. Dos re-
sultados diretos de seminários legislativos, originaram-se, entre
outras, as seguintes leis: Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola (Lei n2 11.405, de 28/1/94); Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural - Funderur (Lei n 2 11.744, de 16/1/95); Política
Estadual de Saneamento Básico (Lei n2 11.720, de 29/12/94);
Fundo Estadual de Saneamento Básico (Lei n 2 11.719, de
28/12/94); Fundo Estadual de Habitação (Lei n 2 11.830, de
6/7/95); Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n 9 11.504,
de 20/6/94); Plano Mineiro de Turismo (Lei n2 12.398, de
12/12/96); e Conselho Estadual de Turismo (Lei n 2 12.396. de
12/12/96).

2.2.4. Audiências públicas regionais
Previstas na Constituição do Estado, as audiências públicas

regionais tiveram início em 1993, criando uma oportunidade inédi-
ta de aproximação do Legislativo estadual com as prefeituras, câ-
maras municipais e entidades representativas da sociedade. Pro-
movidas pela Assembléia Legislativa, elas passaram a contar tam-
bém, a partir de 1995, com a participação formal dos Poderes
Executivo e Judiciário em sua realização.

Seu objetivo principal é oferecer aos poderes públicos um
conhecimento cada vez mais aprofundado das realidades regio-
nais de Minas, tendo em vista a atividade legislativa, o planeja-
mento socioeconômico e a elaboração da proposta orçamentária.



Buscam, ainda, garantir a efetiva participação do cidadão junto a
seus representantes, na identificação e na discussão dos proble-
mas sociais e econômicos do Estado.

As audiências ocorrem em cidades-sedes escolhidas previa-
mente e são precedidas da mobilização de cada município. A Pre-
feitura e a Câmara de Vereadores assumem a organização da au-
diência pública municipal, na qual são definidas até cinco propos-
tas prioritárias e eleitos os delegados que participarão das audiên-
cias regionais.

Em 1997, foi introduzida importante modificação no proces-
so, com o Governo do Estado definindo previamente o volume de
recursos destinados ao atendimento das propostas de cada re-
gião. Na audiência regional, os participantes escolhem as propos-
tas prioritárias da região e elegem uma comissão de representa-
ção, que tem a competência de acompanhar a inclusão das propo-
sições no orçamento do Estado.

2.2.5. Teleconferências

Constituem a mais nova modalidade de intercâmbio da As-
sembléia com a sociedade, com a utilização dos modernos recur-
sos de telecomunicação. Transmitidas ao vivo, por meio de satéli-
te, permitem que exposições e debates sobre temas relevantes
do Estado e do País tenham acompanhamento e participação dire-
ta dos 853 municípios mineiros. Iniciadas em 1997, as
teleconferências já discutiram a gestão de recursos para o ensino
fundamental, o código de trânsito, o ensino municipal e os repas-
ses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de
Valorização do Magistério (Fundão), os planos e seguros privados
de assistência à saúde e a legislação eleitoral.

2.2.6. Informação prévia

Depois de recebidas pela Mesa da Assembléia, as proposi-
ções legislativas são entregues a uma equipe de consultores en-
carregada de elaborar uma análise prévia das matérias, que é
encaminhada aos gabinetes, às instituições públicas e entidades
da sociedade civil interessadas. Com essa iniciativa, a Assem-



bléia facilita a ampla compreensão das proposições que tramitam
na Casa.

2.3. Atendimento ao cidadão
Logo na entrada da sede da Assembléia, no Palácio da In-

confidência, o visitante encontra o Centro de Atendimento ao Cida-
dão (CAC), com serviços de informação e pesquisa que permitem
o acesso aos bancos de dados existentes - internos e externos -
e às publicações do Legislativo. Qualquer interessado pode enco-
mendar, pessoalmente ou por telefone, pesquisas sobre projetos
de lei, legislação vigente, resultados das audiências públicas regio-
nais, jurisprudência do Tribunal de Alçada de Minas Gerais e da-
dos do Prodasen e do Senado Federal.

O CAC também dispõe de um serviço de atendimento ao
consumidor, o Procon Assembléia. Ali, o cidadão recebe informa-
ção e orientação sobre seus direitos nos casos de contratos de
aluguel, prestação de serviços ou aquisições de bens e equipa-
mentos. Além de intermediar soluções em caso de conflito, os
consultores do Procon assessoram prefeituras e entidades do in-
terior, que ainda têm dificuldade de acesso à legislação do setor.

Utilizando o serviço "Fale com as Comissões", também dis-
ponível no CAC, o cidadão pode encaminhar sugestões para aper-
feiçoar projetos em tramitação na Assembléia, bem como propos-
tas ou denúncias em relação a qualquer instituição pública, que
são encaminhadas à análise das comissões permanentes. Funcio-
na, subordinado ao CAC, um posto de identificação para emissão
de carteiras de identidade e atestado de bons antecedentes, com
operação sob a responsabilidade técnica da Secretaria de Estado
da Segurança Pública.

2.4. Educação para a cidadania
A Assembléia de Minas mantém um programa permanente

de educação para a cidadania, com projetos especiais para estu-
dantes universitários e alunos dos ensinos fundamental e médio.
Para as crianças na faixa de 9 a 12 anos, a Assembléia desenvol-
veu o projeto Cidadão Mirim - uma coleção de cinco livros de lite-



ratura infantil acompanhados de um jogo com as noções básicas 2
do processo legislativo.	

2

Há projetos especiais para atendimento a adolescentes -
que assistem ao vídeo "Legislativo: Caminho da Democracia", pro-
duzido pela Assembléia - e a estudantes do 32 grau, para os quais
foi implantado o Projeto Jornada Universitária, envolvendo visitas	Q
técnicas, palestras e debates.

Por intermédio da Área de Ensino e Extensão (AEE) da Esco- 2
la do Legislativo são promovidos, ainda, seminários e cursos de
formação política abertos à participação de servidores públicos e
outros interessados, para a discussão de temas como
governabilidade, direitos humanos, reforma do Estado, globalização,	1

políticas públicas e ideologias contemporâneas. Essas iniciativas
envolvem professores de instituições renomadas como a Escola
de Governo de São Paulo, a USP, a UFRJ, o IUPERJ e a UFMG.

2.5. Disseminação da informação	 -
2.5.1. Boletim informativo sobre o trabalho das comissões

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária tomou
a iniciativa de editar, com periodicidade bimestral, um boletim infor-
mativo que analisa os dados mais relevantes da execução orçamen-
tária, detalhando as despesas e os investimentos realizados nas
diversas áreas de atuação do Estado. O boletim é distribuído a Depu-
tados, aos demais cidadãos e a entidades interessadas.

Outras comissões vêm também se valendo da edição de in-
formativos para divulgar o andamento de seus trabalhos. Quando
oportuno, tratam de elaborar cartilhas ou manuais que buscam
orientar o cidadão na busca da afirmação de seus direitos e na
resolução de problemas em diferentes áreas, como a defesa do
consumidor ou a preservação ambiental.

2.5.2. Internet
	 Ri

Pioneira na utilização dos modernos recursos e possibilida-
des da Internet, a Assembléia Legislativa de Minas implantou e
vem mantendo um site dentro da Internet que possibilita o acesso



r
E à agenda do dia, aos principais acontecimentos da Casa e a toda

	

r	a matéria legislativa publicada no "Diário do Legislativo"- suple-
mento do "Minas Gerais", órgão oficial do Estado.

	

E	0 site permite ainda acesso a dados sobre tramitação de
projetos e à legislação em vigor, incluindo a Constituição Esta-

E. dual. Também estão disponíveis os resultados da última eleição
para Deputado e informações detalhadas sobre os municipios mi-
neiros, entre outras opções.

fl
2.5.3. TV Assembléia

A TV Assembléia faz transmissões ao vivo das reuniões de
n Plenário e dos principais eventos da Casa. Mostra o que ocorreu

nas comissões e veicula programas informativos, educativos e de

fl debates. As transmissões ocorrem de segunda a sexta, com 14
horas de programação diária.

	

VI	Inaugurada em 30 de novembro de 1995, foi a primeira emis-
sora de TV legislativa do País. Hoje atinge 120 mil domicílios na

E Região Metropolitana, pelo sistema de TV a cabo. A partir de outu-
bro de 1998, a Assembléia iniciou um trabalho de ampliação do

	

L.	sinal da TV para o interior, por meio de satélite digital, via Embratel.

E 2.5.4. Publicações

	

VI	A Assembléia mantém publicação diária - o "AL Informa" -
com a programação das reuniões de comissões e de Plenário eE com o resumo dos principais fatos do dia anterior. Traz o registro

._, dos eventos da Assembléia e, quando necessário, informações
- administrativas de interesse do servidor. A publicação, impressa,
r é distribuída aos gabinetes parlamentares, à imprensa e aos di-

versos setores da Casa. Todas essas informações estão também

	

r	disponíveis na Internet.

	

-	Outra publicação periódica da Casa, dirigida ao público em

	

C	geral, é a "Revista do Legislativo". De periodicidade trimestral e
distribuição gratuita a autoridades, bibliotecas, universidades, en-
tidades, mídia e formadores de opinião, a revista trata, com pro-
fundidade, de temas de interesse da sociedade e do Legislativo,E por meio de reportagens e artigos.

U
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2.6. Espaço Político-Cultural
Formado pelo teatro, pela galeria de arte do hall principal e

pela tribuna popular, o Espaço Político-Cultural é um incentivo às
manifestações culturais e políticas do Estado, dispondo da infra-	Q
estrutura necessária à realização de eventos. O teatro é aberto à
apresentação de espetáculos variados e serve à promoção de
palestras e à exibição de filmes. Na galeria, a agenda das exposi-
ções privilegia iniciativas coletivas e mostras que se relacionem,
de alguma forma, aos temas presentes no processo legislativo. A
tribuna é palco de manifestações coletivas, acolhendo movimen-
tos de trabalhadores, associações comunitárias e encontros de a
organizações não governamentais.

2.7. Produção técnica e acadêmica

2.7.1. Publicações técnicas
Com a publicação semestral, pela Escola do Legislativo, dos -

"Cadernos da Escola do Legislativo", um público mais amplo tem
acesso às idéias e propostas dos convidados que participam dos
debates e cursos promovidos pela Assembléia. Os "Cadernos" Q
trazem, ainda, documentos, artigos e resenhas que visam ao
aprofundamento da reflexão em torno dos temas políticos e cultu-
rais da atualidade.

A Escola do Legislativo publica também a coleção "Passo a
Passo", que visa facilitar o acesso do público externo às informa-
ções necessárias ao acompanhamento efetivo dos trabalhos reali-
zados pelo Poder Legislativo.

A Escola editou, ainda, o "Glossário de Termos Parlamenta-
res", contendo mais de 500 verbetes de uso freqüente pelos par- Qlamentares no exercício de suas funções. Estão disponíveis três
versões da publicação: português-inglês, português-francês e por- Q
tuguês-espanhol.

Há ainda uma pesquisa sobre a composição institucional da
Assembléia de Minas, desde o ano de 1947 até os dias atuais.
Quando publicado, esse trabalho permitirá uma consulta precisa O
sobre a composição das Mesas, comissões técnicas, lideranças e
Deputados, em todas as legislaturas do período.

O
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E 2.7.2. Memória política

fl Outra iniciativa importante é a constituição de um Centro de
Memória Política, em fase de organização. O Centro vai reunir ar-
quivos para consulta e peças históricas para visitação, entre ma-
nuscritos, livros, fotografias, periódicos e fitas de vídeo, além de

	

E	diplomas, troféus, bandeiras, medalhas e emblemas.
Relacionado com a memória política de Minas, também está

em andamento o projeto de história oral, com a edição de livros a

	

r	partir do depoimento de políticos que tiveram importância na his-
tória de Minas, nas últimas décadas. O conjunto de depoimentos

	

p	compõe documento histórico capaz de elucidar fatos e indicar ten-
dências de escasso ou contraditório registro.

Os dois primeiros volumes registram a história de dois Depu-
tados da Assembléia Constituinte de 1947, representantes das

	

E	duas correntes políticas que polarizaram a vida do País até 1964:

	

r	o ex-Deputado Fabrício Soares da Silva, da extinta UDN, e um dos

	

--	fundadores do também extinto PSD, Pio Canedo. Os próximos vo-
lumes a serem publicados trazem o depoimento de dois outros
nomes importantes na história política de Minas: Oscar Corrêa, da

	

E	UDN, e Armando ZilIer, do PCB.

r 2.7.3. Dicionário Biográfico

p Em trabalho conjunto com a Universidade Federal de Minas
Gerais (Centro de Estudos Mineiros da Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias Humanas), a Assembléia preparou a edição do "Dicionário Bio-
gráfico de Minas Gerais", com informações básicas de mais de duasfl mil personagens da história de Minas, nó período entre 1889 e
1991. A obra traz referência sobre homens e mulheres integrantes

	

E	das elites política, econômica e cultural do Estado. Além de citar

	

E	mineiros ilustres, inclui dados sobre brasileiros de outros Estados
cujo palco de atuação pública tenha sido Minas Gerais.

E
E
E
E

2.7.4. Prêmio Escola do Legislativo
O Prêmio Escola do Legislativo consiste err

monografias inéditas sobre temas relacionados
Legislativo, nas categorias estudantil e profissional

concurso de
com o Poder
com o objeti-
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vo de incentivar a produção de trabalhos científicos que possam sub-
sidiar a elaboração legislativa e o exercício das funções de controle e
fiscalização. Na categoria profissional, será premiada a melhor
monografia inédita sobre "Formas Concretas de Avaliação de Políti-
cas Públicas pelo Poder Legislativo". Na categoria estudantil, o tema
proposto é "Novos Paradigmas da Atuação Político-Parlamentar".	fl,
3. Relacionamento com os poderes públicos	 O
3.1. Ação interestadual

Formada em 1992, a partir de iniciativa da Assembléia
Legislativa de Minas, a Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica	Q
do Rio São Francisco (CIPE—São Francisco) desenvolveu, durante
vários anos, um trabalho de aglutinação dos Legislativos estadu-
ais em função da preservação e do melhor aproveitamento dos
recursos hídricos brasileiros. Esse trabalho teve, como ponto alto,
a promoção do Seminário Parlamento das Águas, em 1994.

As atividades de intercâmbio entre as várias Assembléias
Legislativas do Brasil, sob a liderança da Assembléia de Minas,
tiveram como resultado a criação da União Nacional dos Legislativos
Estaduais (UNALE). em 1996. Inspirada em experiências interna-	Q:
cionais similares, a UNALE congrega todas as Assembléias
Legislativas do País e seus Deputados, contando também com a O
participação de seus quadros técnicos.

São objetivos da UNALE: promover a defesa do regime demo-
crático representativo e o fortalecimento do federalismo; subsidiar
diretamente o Deputado no exercício da atividade parlamentar; repre-
sentar os Legislativos estaduais junto ao governo federal e buscar
sua inserção nas discussões dos grandes temas nacionais; promo-
ver o aperfeiçoamento e a modernização dos Legislativos estaduais.

3.2. Cooperação Estado-Município
3.2.1. Projeto Gestão Pública Regionalizada

Dentro do Programa de Intercâmbio e Cooperação Técnica
com Instituições Públicas e Órgãos Legislativos, a Assembléia rea-	1

Q



lizou, durante o ano de 1997, o Projeto Gestão Pública
Regionalizada, destinado a Prefeitos, Vereadores e corpo técnico
de câmaras, prefeituras e associações microrregionais.

Oferecido em Belo Horizonte e nas cidades de Patrocínio,
Governador Valadares, Juiz de Fora, Varginha, Passos, Divinópolis,
Diamantina e ltuiutaba, o projeto envolveu a realização de um cur-
so com abordagem dos diferentes aspectos da administração pú-
blica, da lei de licitações e contratos e do processo legislativo.

O projeto teve como parceiros a Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social, a Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG) e a UNA - Ciências Gerenciais.

3.2.2. Formação do agente municipal

Em continuidade ao seu programa de intercâmbio e coopera-
ção, a Assembléia planejou a realização do curso de capacitação
do agente público municipal, em parceria com o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Escola de Contas e
Capacitação Professor Pedro Aleixo.

O curso objetiva contribuir para a formação e reciclagem dos
profissionais que atuam na esfera do poder público municipal, cri-
ando um espaço de reflexão e troca de conhecimentos atinentes à
administração pública e, em particular, ao assessoramento políti-
co-parlamentar. Entre os temas discutidos, destacam-se "Introdu-
ção à Administração", "Processo Legislativo", "Redação
Legislativa", "Tribunal de Contas: Organização e Competência" e
"Prestação de Contas".

4. Desenvolvimento e racionalização administrativa

4.1. Readequação e padronização dos gabinetes

E	A utilização mais racional do espaço e a busca de padroniza-
ção orientou o projeto que vem readequando as instalações dosE gabinetes parlamentares localizados no 29 andar do Palácio da

r Inconfidência. Todos os gabinetes terão área de 90m 2 , com salas
'--- de trabalho, copa e dois banheiros. Uma moderna infra-estrutura

E



de cabeamento estruturado, com 33 pontos em cada gabinete, vai
dar aos parlamentares flexibilidade para conexão de telefones,
aparelhos de som ou computadores, indistintamente.

4.2. Reorganização da Secretaria
A Secretaria da Assembléia passou por mais uma etapa de

reestruturação, dentro de uma perspectiva de racionalização e
enxugamento dos gastos públicos. Agora as diferentes atividades
de suporte administrativo estão agrupadas em apenas três direto-
rias: a Diretoria Administrativa e Financeira, a Diretoria Legislativa
e a Diretoria de Informação e Comunicação.

A quase totalidade dos cargos comissionados foi extinta,
dando lugar à concessão de remuneração por execução de tarefas
diárias, um instituto que dá maior autonomia aos gerentes e pro-
porciona maior flexibilidade à estrutura da Secretaria, criando me-
lhores condições para o desempenho de suas tarefas.

4.3. Política de pessoal
Os servidores da Assembléia têm acesso a uma carreira

que privilegia o mérito e a disposição individual de aperfeiçoamen-
to. Por intermédio da Área de Ensino e Extensão da Escola do
Legislativo, está em andamento um programa de formação perma-
nente do servidor, que cria oportunidades diversas de atualização
e capacitação, tornando-os aptos a prestar apoio técnico de quali-
dade à atividade parlamentar.

O programa oferece estudos básicos em quatro áreas: "Po-
der Legislativo: aspectos históricos, sociopolíticos e jurídicos";
"Estrutura e funcionamento da Assembléia: uma visão
institucional"; "Regimento Interno e dinâmica do processo
legislativo"; e "Servidor público, administração pública e socieda-
de". Cumpridos os estudos básicos, o servidor pode se inscrever
em diferentes cursos temáticos: "Estudos jurídico-legislativos";
"Estudos sociopolíticos"; "Estudos de administração pública";
"Estudos lingüísticos"; e "Estudos financeiros e orçamentários".
4.4. Informatização

Diferentes bases de dados foram desenvolvidas para apoiar
o processo legislativo. Destacam-se a de normas jurídicas (NJMG),
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r
E	a de tramitação de matérias (MATE) e a de pronunciamentos (DIS-

CURSO). Todos os documentos gerados na elaboração legislativa,
desde o projeto original até a norma publicada, estão acessíveis

r	de forma simples e rápida, por meio de moderno programa de
computação (BRS) que garante a integração entre as bases de

r	dados referenciais e textuais que apóiam a elaboração legislativa
(sistema LEGIS). Os parlamentares contam, também, com siste-
mas especialmente criados para apoiar as rotinas dos gabinetes.

E 4.5. Comunicação interna
fl	A Assembléia distribui, diariamente, para os gabinetes e

setores administrativos um c!ipping que monitora e reproduz asfl	notícias mais significativas para o Legislativo mineiro, com base
nos jornais da Capital e nos de maior circulação no País. Semanal-E!	mente, um boletim informativo divulga as principais deliberações e

r

	

	decisões da Mesa da Assembléia e publica editais e despachos
da área administrativa. Outra publicação destinada à comunicação

E

	

	interna é o "Parceria", jornal mensal com artigos e matérias sobre
eventos e ações da Assembléia. Também são veiculadas reporta-

r

	

	gens de serviço e de comportamento, entre outras. O público-alvo
do 'Parceria" são os servidores e seus familiares.

E
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