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Expediente:

Mesa da Assembléia
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Rêmolo Aloise - 1°-Vice-Presidente
Deputado Rogério Correia - 20-Vice-Presidente
Deputado Fábio Avelar - 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 21-Secretário
Deputado Elmiro Nascimento - 3°-Secretário
Luiz Antônio Prazeres Lopes - Diretor-Geral
Eduardo Vieira Moreira - Secretário-Geral da Mesa

Integrantes da Comissão de Participação
Popular:

Deputada Maria Tereza Lara (PT) - Presidente
Deputado José Milton (PSDB) - Vice-Presidente
Deputado André Quintão (PT) - Efetivo
Deputado Miguel Martini (PHS) - Efetivo
Deputado Sávio Souza Cruz (PMDB) - Efetivo
Deputado Fahim Sawan (PSDB) - Suplente
Deputado João Leite (PSDB) - Suplente
Deputado Jésus Lima (PT) - Suplente
Deputado Laudelino Augusto (PT) - Suplente
Deputado Leonardo Quintão (PMDB) - Suplente

Envio de sugestões e propostas

Encarnuihe sugestões para aprimorar os trabalhos
legislativos pelo telefone 0800 - 31 0888 ou pelo
e-mail participacao.popular@almg.gov.br .

Entidades da sociedade civil podem encaminhar propostas
de ação legislativa. As propostas devem ser protocoladas
na Gerência-Geral de Apoio ao Plenário ou enviadas, por
meio de carta registrada, para essa gerência, no endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30— CEP 30.190-921 - Belo
Horizonte - MG

Ficha técnica:
Elaboração: Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Fernando Affonseca - Assessoria de Imprensa da ALMG
Tito Guimarães Filho - Assessoria Coletiva do PT/PCdoB
Ana Maria Corrêa Conegundes - Gabinete do Deputado
André Quintão (PT)

Programação visual e Revisão: Gerência de Comunicação
Visual
Fotos - Alair Vieira, Guilherme Bergamini, Helena Leão,
Marcelo Metzker, Ricardo Barbosa
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A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais criou, em 2003, a
Comissão de Participação Popular, a fim
de instituir um novo canal direto de
)articipação do cidadão nos trabalhos
'egislativos. A comissão recebe e aprecia
proposições vindas da sociedade, que
oode exercer a cidadania de maneira
t ica7 em as diversas manifestacões

!•\	 pin5riLan:

democracia participativa se aproximam,
alcançando um novo parâmetro de
relacionamento entre a sociedade e os
Poderes, em que os meios disponíveis à
contribuição do cidadão se tornam
a 11da maus facilmente acesveus.

Quanto mais ativa é a atuação do
idadão, mais forte e expressivo se torna

o trabalho da Comissão de Participação
'opu lar. Esperamos que, cada vez mais,

essa parceria se consolide, já que o pleno
uncionamento das instituições
democráticas assenta-se essencialmente
vo constante atendimento das
demandas sociais mais relevantes e na
ixação do objetivo de efetiva

participação da sociedade civil.

Deputado Mauri Torres
residente da Assembléia Ledodo
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Pela democracia
direta
Em Minas, a democracia direta é uma conquista
da democracia representativa. Canal de
combate frontal ao preconceito e à exclusão
social, o Parlamento, pela sua capacidade
investigativa ao receber e apurar denúncias, ao
respaldar inquietações da sociedade organizada
e do cidadão, é hoje a mais autêntica voz do
povo, ampliador de suas manifestações.

O Parlamento expressa, em suas tribunas, com
os parlamentares, e em suas audiências
públicas, com o povo, a mais genuína aspiração
da nossa gente, o que ela pensa, sonha e quer.

A participação popular ainda é uma conquista
nova da população brasileira. Na Câmara
Federal, a Comissão de Legislação Participativa
foi instalada em 2001. A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais criou e instalou a sua Comissão
de Participação Popular em 2003, e os seus
balanços anuais são positivos. Antes, as
restrições aos projetos de iniciativa popular
incluíam coletas de centenas de milhares de
assinaturas. Isso acabou. O necessário
aperfeiçoamento da democracia representativa
se dá com a ampliação da participação popular,
dos debates de todos os temas eleitos pela
população, com o aprofundamento da
democracia direta e com o Poder Legislativo
fortalecido, estrutura de poder em que se torna
efetivo o exercício da cidadania.

Experiência aprovada, chegou a hora de
multiplicar a presença da população e da
sociedade organizada nos parlamentos de
nossas cidades, dotando as câmaras municipais
de uma base regimental que abra suas portas à
mais eficaz contribuição popular: fazer leis,
fiscalizar, cobrar e exercer o imperativo controle
social das ações governamentais e das políticas
públicas.

Deputada Maria Tereza Lara (PT)
Presidente da Comissão de Participação
Popular
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O que é
A Comissão de Participação Popular é um espaço para o exercício da demo-
cracia direta onde a sociedade apresenta sugestões de ação legislativa corno:
• requerimento de informações oficiais a órgãos públicos e autoridades;
• emenda de projeto de lei em tramitação;
• projeto de lei;
• solicitação de audiência pública;
• consulta popular.
A Comissão Permanente de Participação Popular da Assembléia de Minas
Gerais, criada em 2003, garante a participação do cidadão nos trabalhos do
Legislativo.

Ação legislativa
A Comissão de Participação Popular recebe e aprecia proposições - projetos
de lei e emendas a projetos de lei - feitas pela sociedade.

Audiências públicas
Com essas ações surgem sugestões de projetos de lei. Extraídas de audiências
públicas, solicitadas pela sociedade, as propostas aprovadas tornam-se propo-
sições legislativas da Comissão de Participação Popular.

A comissão
Aprecia sugestões de aprimoramento do trabalho legislativo;

• Recebe e encaminha propostas de ação legislativa;
• Acompanha a tramitação de uma proposta legislativa apresentada pela soci-

edade;
• Promove estudos, pesquisas e debates ou realiza consulta pública sobre as-

sunto de interesse geral.

A sociedade na Assembléia
Sindicato, ONG , associação profissional, associação comunitária ou qualquer
entidade legalmente constituída pode apresentar uma proposta de ação
legislativa.
Basta preencher o formulário impresso no finai desta cartilha e protocolar na
Assembléia:
Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP 30.190-921 - Belo Horizonte - MG ou
enviar a proposta pelos Correios, por meio de carta registrada.

Qualquer cidadão pode apresentar sugestões para o aprimoramento do traba-
lho legislativo:
• por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC - da Assembléia

Legislativa;
• pelo e-mail: participacao.popular@almg.gov.br;
• pelo telefone: 0800 - 31 08 88.

(SÓ serão apreciadas sugestões com nome, endereço e número do documento
de identidade do proponente).
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Maria Tereza preside Participação
Popular no biênio 05-06 (3013/05

I1,f
	

NN

'iJ4t.
A deputada Maria Tereza Lara (PT) foi eleita presidente da Comissão de Parti-
cipação Popular. A vice-presidência ficou com o deputado José Milton (PSDB).
Estiveram presentes na posse os deputados André Quintão (PT), ex-presidente
da comissão, e Miguel Martini (PHS).
Quintão fez um balanço dos dois primeiros anos da comissão e agradeceu a ajuda
recebida do deputado Gustavo Valadares (PFL) para instalar procedimentos de
participação popular na estruturação das ações do governo. Ele enumerou algu-
mas das principais realizações do seu período, entre elas a elaboração do Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) em 2003 e sua revisão em 2004.
Maria Tereza Lara destacou o trabalho iniciado por seu companheiro de parti-
do André Quintão: "O trabalho dele fez com que a comissão se firmasse desde
seu início, e fico honrada em substituí-lo, porque não vejo outro caminho para
a consolidação da democracia e para a construção da cidadania senão o da
participação popular".

Elogios e ressalvas em relação ao
Fundeb (28/4/05)

Reunidas, conjuntamente, as Co-
missões de Educação, Cultura, Ci-
ência e Tecnologia e de Participa-
ção Popular da Assembléia
Legislativa debateram a proposta de
criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Fundeb), especialmente quan-
to ao financiamento da educação
infantil (de zero a seis anos).

Representantes do Ministério da
Educação (MEC), da Secretaria de Es-
tado de Educação (SEE), de movimen-
tos civis, entidades da área e deputa-
dos presentes reconheceram que o
novo fundo significa uma política na-
cional para toda a educação básica e
não apenas para o ensino fundamen-

tal, além de ampliar a base de aten-
dimento.

Os deputados elogiaram o novo fun-
do. André Quintão (PT) enfatizou que
se trata de uma política pública nacio-
nal. Já a deputada Ana Maria Resende
(PSDB) pediu que o Fundeb não one-
re mais os municípios. A deputada
Elisa Costa (PT) destacou que o fundo
é uma seqüência da democratização
das discussões sobre a educação que
vêm acontecendo em todo o País,
enquanto a sua companheira de par-
tido e presidente da Comissão de Par-
ticipação Popular,Maria Tereza Lara,
destacou a ampliação da sua
abrangência, com a inclusão dos en-
sinos infantil e médio.
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União de esforços no combate às
drogas (10/5/05)
O combate efetivo ao uso e ao tráfico de drogas só se dará por meio da união
de esforços do poder público em todas as suas esferas e instituições, com a
sociedade civil organizada, representada pelo terceiro setor e pela iniciativa
privada.
Essa foi a grande mensagem extraída da audiência pública conjunta de quatro
comissões da Assembléia, que discutiram a prevenção do uso de drogas e a
normatização de condutas para o combate ao tráfico nas escolas.
Da reunião, solicitada pelo deputado Fahim Sawan (PSDB) e pela deputada
Maria Tereza Lara (PT), participaram as Comissões de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, de Participação Popular, de Saúde e de Segurança
Pública,
A Frente Parlamentar de Combate às Drogas da Assembléia reuniu as contri-
buições dos participantes em uma carta que foi entregue ao governador Aécio
Neves. Segundo o coordenador da frente, Fahin Sawan, esse documento auxi-
liará na elaboração do plano estadual antidrogas.

Avanços da luta antimanicomial
(24/5/05)

Desde a aprovação da Lei 11.802,
de 1995, marco da luta antima-
nicomial em Minas Gerais, muitos
aspectos já mudaram no Estado em
termos do tratamento e da inserção
social das pessoas portadoras de so-
frimento mental, mas ainda há mui-
to a ser feito.

A constatação foi unânime entre os
p,v iiHíintcS da audiência pública da

Comissão de Participação Popular da
Assembléia Legislativa, que discutiu os
avanços alcançados a partir da lei de
autoria do vereador Carlão, do PT, e
as dificuldades enfrentadas pela coor-
denação do Fórum Mineiro de Saúde
Mental. A reunião aconteceu a reque-
rimento da deputada Maria Tereza
Lara, presidente da comissão, e do de-
putado Roqério Correia, ambos do PT

pdq;na • 3
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Insegurança bancária em debate
(24/5/05)
Em uma iniciativa inédita que reuniu
parlamentares da Assembléia e da C-
mara de Belo Horizonte para buscui
soluções na adoção de mecanismos de
segurança para agências bancárias,
ausência de representantes dos ban-
cos foi lamentada por vários dos part-
cipantes. Na audiência conjunta dos
Comissões de Participação Popular e
de Segurança Pública da Assembléia,
estiveram presentes representantes dos

biiuiir Os O 00 Pojicii Militar de Mi-
nas, além de vereadores e deputados.

A democracia participativa no Sul de
Minas (16/6/05)

Os progressos obtidos na democracia participativa na região Sul de Minas
foram o tema de uma audiência pública da Comissão de Participação Popular,
realizada por requerimento do deputado Laudelino Augusto, do PT. O principal
convidado foi Célio Cruz, assessor da Secretaria Nacional de Articulação Social
da Presidência da República.

Cruz afirmou que o maior diferencial do Governo Lula em relação aos ante-
riores é a mobilização da sociedade civil organizada para o diálogo e listou
sete instâncias de participação. A primeira seria a dos conselhos, que são 50,
muitos deles deliberativos. A segunda é a das conferências, algumas tradicio-
nais, como as de Saúde e de Educação, e outras inovadoras, como a da Mu-
lher e da Igualdade Racial. A terceira seria a das Ouvidorias. O assessor disse
que todas as agências e ministérios têm suas ouvidorias e os que não têm
ainda as estão criando. A Ouvidoria do Ministério da Saúde, por exemplo, teria
capacidade para receber até 17 mil reclamações por ano.

A quarta instância, segundo o assessor, seria a das mesas nacionais de nego-
ciação permanente com as categorias de servidores. A quinta seria a das con-
sultas públicas, que convocam todos os ministérios afins para promover o de-
senvolvimento de determinada comunidade. A sexta seriam as audiências pú-
blicas como requisito para a aprovação de qualquer projeto de impacto, como
o da transposição do Rio São Francisco e os projetos para a Amazônia.

A sétima instância seriam os fóruns, como o governamental de participação
social, que tem reuniões a cada dois meses.

Secretário discute endividamento do
Estado (22/6/05)

O secretário de Estado de

Planejamento e Gestão, Antônio
Augusto Anastasia, disse que o Estado
está com as contas em ordem e com-
prometido com a quitação dos restos a
pagar. Ele participou de reunião con-
junta das Comissões de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária e de Partici-
pação Popular da Assembléia
Legislativa, convocada pelos deputados
André Quintão (PT), Sebastião Helvécio
(PDT) e Maria Tereza Lara (PT) para
discutir a proposta de Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Estado para 2006.
O Deputado Domingos Sávio, presiden-
te da CFFO, participou da reunião.

A reui1iio ;(l'lr(i'iu serviu paia (lii
vários advogados da Defensoria Pu-
blica reivindicassem autonomia finan-
ceira para o órgão. Todos os deputa-
dos presentes manifestaram apoio ao
pedido dos defensores.
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As (utuissões de Participação Pupi-
lar e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas realizaram urna audi-
ência pública conjunta para discutir o
destino de cerca de 500 famílias que
vivem na faixa de domínio do DER!

ÍVIG e	e serão removidas para a

duplicação da MG-020, dentro do pro-
jeto da Linha Verde do governo esta-
dual. Os deputados que requereram
a reunião foram André Quintão (PT) e
Célio Moreira (PSDB).

Dificuldades e avanços da educação
inclusiva (27/6/05)
O Brasil fez a opção pela construção de um Sistema Educacional Inclusivo ao

concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos, com ênfase
para o acesso e a qualidade". A afirmação foi feita pela deputada Maria
Tereza Lara (PT), presidente da Comissão de Participação Popular, que solici-
tou e presidiu reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática da Assembléia.
A audiência pública, que contou com a presença da deputada federal Maria
do Carmo Lara, teve como objetivos tratar da educação inclusiva; trocar expe-
riências entre as entidades envolvidas e buscar a melhoria no atendimento a
esse grupo, formado por superdotados, indígenas e pessoas com deficiências

página • 5
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Regulamentação de política contra
hanseníase (28/6/05)
As Comissões de Saúde e de Participação Popular da Assembléia Legislativa
cobraram, em reunião conjunta, a regulamentação da Política Estadual Preven-
tiva contra a Hanseniase e de Combate ao Preconceito. A deputada Maria Tere-
za Lara (PT) disse que apresentará requerimento a fim de reivindicar formalmen-
te do governador e da Secretaria de Estado de Saúde (SES) a regulamentação
da Lei 15.439, de janeiro de 2005, que instituiu a Política contra a Hanseníase.

Mudanças propostas no "Máquinas
para o Desenvolvimento" (29/6/05)
O programa "Máquinas para o Desenvolvimento, que visa facilitar a aquisi-
ção de tratores, motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras, cami-
nhões, ônibus e microônibus pelos municípios mineiros, é uma boa iniciativa
do governo do Estado e vem ao encontro das necessidades das prefeituras e
associações microrregionais de municípios, mas precisa ser aprimorado pela
Assembléia Legislativa. Essa avaliação uniu parlamentares de todos os parti-
dos, da situação e da oposição, durante audiência pública conjunta das Comis-
sões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Participação Popular, com
a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, e de
dirigentes de associações municipalistas. A reunião aconteceu por iniciativa
dos deputados André Quintão e Maria Tereza Lara, do PT.

Café com bauxita: mistura difícil na
Zona da Mata (26/8/05)

Dois erripreenclirrentce e xeloraçeo de euite, COCR dimensoes eirid não
reveladas pelos empresários, estão prestes cl ser iniciados na Zona da Mata,
afetando milhares de pequenas propriedades dedicadas à agricultura familiar e
ã cafeicultura, numa área de nove municípios, onde vivem 172 mil pessoas, e
com impactos ambientais significativos sobre o entorno do Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro. Três deputados das Comissões de Participação Popular e de
Meio Ambiente e Recursos Naturais deslocaram-se para a região para debater o
assunto com empresários, cafeicultores, ambientalistas e autoridades.
A audiência pública conjunta foi presidida inicialmente pelo deputado Carlos
Gomes (PT), que falou sobre a importância de geração de empregos no
País, desde que a legislação ambiental e os direitos dos agricultores sejam
respeitados.
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Problemas no transporte em Igarapé e
Bicas (22/9/05)
O preço da passagem de ônibus entre Belo Horizonte e as cidades de Igarapé
e São Joaquim de Bicas - R$ 4,70 além de ser um dos mais elevados na
Região Metropolitana, é um dos fatores responsáveis pelo alto índice de de-
semprego naqueles dois municípios. A denúncia foi feita por moradores e usuá-
rios de transportes coletivos de Igarapé e São Joaquim de Bicas, durante audi-
ência pública conjunta das Comissões de Participação Popular e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas. A audiência foi convocada por iniciativa da
presidente da Comissão de Participação Popular, deputada Maria Tereza Lara
(PT), a pedido da Pastora Élcia, com o intuito de ouvir as partes envolvidas e
buscar uma solução.

-

------
: '!!1!:;;;;; '!!'!f Ii!

reunao debate problemas da
agricultura familiar em Minas (24110105)

A agricultura familiar garante mi-
lhões de empregos e o abastecimen-
to das cidades, além de conservar
melhor o meio ambiente, ao contrá-
rio do agronegócio, que se destina à
exportação e faz largo uso de vene-
nos agrícolas.

A busca de um novo modelo des-
centralizado de desenvolvimento para
o campo, construído em parceria pelo
movimento social e pelo governo fe-
deral, motivou uma audiência públi-
ca da Comissão de Participação Po-
pular.

O deputado Padre João (PT), autor
do requerimento, disse que o gover-

no federal aumentou o Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) de R$ 2 bilhões
para R$ 9 bilhões e defendeu que a
mulher trabalhadora rural tenha aces-
so ao Pronaf Mulher.

O deputado Laudelino Augusto (PT)
disse que, na agricultura familiar, pe-
quenas são as propriedades, mas gran-
de a produção, e que a diversificação
que promove é ótima para o solo.
Anunciou a realização de um fórum
de educação nas pequenas cidades,
para inverter a tendência de urbani-
zação das crianças por meio da edu-
cação nas cidades maiores.
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Aplicação do FGTS na habitação rural
(14/3/06)
A aplicação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
para a habitação popular, urbana e rural foi o terna dos debates travados na
reunião da Comissão de Participação Popular da Assembléia.
Além desse assunto, a audiência pública trataria também de recursos para
assentamentos de reforma agrária. Este último tema deixou de ser aborda-
do, devido à ausência do dirigente do Incra na reunião, apesar de ter sido
convidado.
Para tratar das experiências de financiamento rural com FGTS no Sul do País,
onde o processo se encontra mais adiantado, falou o presidente da Cooperati-
va de Habitação dos Agricultores Familiares dos três estados do Sul, Celso
Ricardo Ludwg.
Presente na reunião, a deputada federal Maria do Carmo Lara (PT/MG) afir-
mou que abrir financiamento para a habitação rural foi "uma grande ousa-
dia", pois o trabalhador rural não tem renda fixa corno o urbano. A presidente
da Comissão de Participação Popular, deputada Maria Tereza Lara (PT), que
requisitou a reunião a pedido da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar - Fetraf -, informou que, após a edição da Resolução 460, 60% dos
recursos do Fundo de Garantia passaram a ser aplicados na habitação popular.

Isenção de ICMS para deficiente em

Cerca de 300 participcirciH i dc uuiencia publici cki . -- omissão de Par-
ticipação Popular realizada no Plenário da Assembléia Legislativa, para discutir
a regulamentação da Lei 15.757, de 2005, que autoriza o Executivo a isentar
de ICMS a compra de automóvel para utilização por deficientes físicos, visuais,
mentais severos ou autistas. A lei foi promulgada em setembro do ano passa-
do, mas ainda não foi regulamentada. A reunião foi solicitada pelos deputados
André Quintão e Maria Tereza Lara, ambos do PT.
O deputado, autor do projeto que deu origem à lei de isenção do ICMS, cobrou
esforços do Estado no sentido de desburocratizar o acesso do benefício para os
deficientes.
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Críticas a acidente ambiental na Zona
da Mata (6/4/06)

Na audiência pública Conjunta das
Comissões de Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais, de Política Agropecuária
e Agroindustrial e de Participação Po-
pular da Assembléia Legislativa, reali-
zada em Muriaé, o vazamento de uma
barragem de rejeitos da Mineração Rio
Pomba, em 1° de março deste ano, na
Zona da Mata, foi considerado infração
gravissima pelo Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), que aplicou uma multa de
R$ 1 milhão ao empreendedor.

O deputado Padre João (PT) criti-
cou a assinatura de um termo de

ajustamento de conduta entre o Mi-
nistério Público, o Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam), a
Feam e a empresa, sem a partici-
pação de representantes das comu-
nidades atingidas pelo acidente. Já
o deputado Laudelino Augusto (PT)
cobrou a regulamentação da Lei
15.399. Originada de projeto de sua
autoria, essa lei foi aprovada há dois
anos e exige relatório de risco
ambiental para todos os empreen-
dimentos potencialmente poluidores
no Estado.

•'i) *
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Violência e acidentes na BR-381
preocupam Igarapé (12/4/06)

L
1

Cerca de 200 pessoas participaram de
audiência pública da Comissão de Parti-
cipação Popular em Igarapé, na Região

rl p	r!rT }-'/rrI	(Xi'r fl

objetivo de buscar soluções para o cres-
cente número de assaltos e acidentes no
trecho da BR-381 que corta o município.
Três quilômetros da estrada percorrem o
perímetro urbano da cidade, que possui
apenas uma passarela. A população
pediu pelo menos mais uma passarela,
telas de proteção às margens da rodo-
via, redutores eletrônicos de velocidade,
melhorias no policiamento, iluminação
e sinalização. Compareceram à reunião,
realizada na Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae), a deputa-
da Maria Tereza Lara (PT), presidente
da comissão, e o deputado João Leite
(PSDB), suplente do deputado Miguel
Martini (PHS) na CPP autor do requeri-
mento para realização do evento.
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Índios sem motivos para comemorar o
seu dia (1914106)
Para os índios de nove tribos de Minas
Gerais presentes à reunião conjunta das
Comissões de Participação Popular e
de Direitos Humanos realizada no Au-
ditório da Assembléia Legislativa, o dia
19 de abril não merece ser comemo-
rado. O Estado tem hoje cerca de 11,5
mil índios, a maioria nas regiões Norte

,.. e	_____,___•______________•___ -

e Vale do Jequitinhonha, vivendo em
uma área total demarcada de 70 mil
hectares, insuficientes, segundo eles,
para garantir a sobrevivência digna de
todas as tribos. No entanto, a falta de
terras é apenas parte do problema. Os
indígenas reclamam ainda de suas con-
dições precárias de subsistência e da
falta de assistência nas áreas de saúde
e educação, que se refletem na po-
breza, marginalização e alta taxa de
mortalidade infantil.
Os parlamentares apresentaram oito re-
querimentos, endereçados à Funai,
Funasa, ao ministro da Justiça e até ao
presidente da República, solicitando,
entre outras providências, mais agilida-
de na implementação de políticas vol-
tadas aos indígenas, agendamento de
debates, informações sobre as demar-
cações de terras em Minas e relatórios
antropológicos sobre as condições de
aranãs e caxixós. A audiência foi reali-
zada a requerimento dos deputados
André Quintão e Durval Ângelo

Audiência debate norma para
fundonamento do Suas (20/4/06)
A desigualdade entre os municípios brasileiros, sobretudo a falta de estrutura
administrativa e de recursos dos pequenos municípios, constitui o grande desa-
fio a ser vencido para implantação do Sistema Único de Assistência Social
(Suas). A dificuldade é ainda maior no que se refere ao estabelecimento de
uma política de recursos humanos para os trabalhadores que irão atuar na
prestação de serviços públicos de assistência social no âmbito do sistema.
Essa preocupação foi externada por todos os participantes da audiência pú-
blica da Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais realizada para debater a Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos da Política de Assistência Social (NOB/RH). A reunião foi convocada
a requerimento dos deputados André Quintão (PT), Maria Tereza Lara (PT) e
Miguel Martini (PHS) e contou com a participação de cerca de 200 assisten-
tes sociais de vários municípios mineiros.

Passe-livre em ônibus intermunicipais
(4/5106)
Uma lei estadual, editada em 1989, garantindo passe-livre para deficientes em
ônibus intermunicipais, emendada em 1991 para estender o direito também aos
idosos acima de 65 anos, jamais foi cumprida. Esse assunto foi discutido em
audiência pública da Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, a requerimento do deputado Edson Rezende (PT), com repre-
sentantes dos prejudicados, do Conselho Estadual de Assistência Social, Conse-
lho Estadual do Idoso, DER/MG e do sindicato das empresas de ônibus.
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Parlamento Jovem
O Parlamento Jovem é um projeto de-

senvolvido por meio de parceria entre o
Legislativo e o Curso de Ciências Soci-
ais da PUC Minas São Gabriel. Integran-
te do Programa de Educação para a
Cidadania da Assembléia, coordenado
pela Escola do Legislativo, o projeto tem
o objetivo de oferecer aos jovens a opor-
tunidade de conhecer o papel e o fun-
cionamento do Poder e de se envolver
em situações de pesquisa, organização,
negociação e realização de escolhas.

Um dos projetos prioritários da Comis-
são de Participação Popular,o Parlamen-
to Jovem, criado na gestão do deputa-
do André Quintão (PT) à frente da co-
missão, também integra as ações do
programa Conexão Assembléia, que
visa promover parcerias entre a ALMG
e as instituições de ensino superior do
Estado em ações de formação política
e erii ( d(dC) L:dd d cdedriia

Represelltdriiio d F-r esidei ftid UO

Legislativo mineiro no lançamento da
última edição do Parlamento Jovem, o
deputado Rogério Correia (P1) anunciou
que, devido ao sucesso crescente da ini-
ciativa, a Assembléia estuda a realiza-
ção do projeto em nível estadual. O de-
putado disse que a experiência repercu-
te tão bem que outros parlamentos de-
senvolvem projetos similares, em nível
estadual e municipal. A deputada Ma-
ria Tereza Lara (PT) parabenizou os par-
ticipantes pela "rica experiência de de-
mocracia" e disse que a Assembléia não
estava apenas ensinando os alunos, mas
também aprendendo com eles.

-
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Histórico das atividades do
Pr!m ento Jovem

A primeira cução do programa,
tes, sendo 17 alunos do curso de Ciências Socas da PUC e 60 alunos de seis
escolas de ensino médio (duas públicas e quatro particulares). Os estudantes
simularam uma audiência pública e uma reunião ordinária da Comissão de
Participação Popular, uma das comissões permanentes do Legislativo minei-
ro. Eles atuaram como representantes de organizações da sociedade civil,
deputados e assessores parlamentares, discutindo proposições legislativas sobre
dois temas: quotas para minorias nas universidades e ações preventivas con-
tra o uso de drogas.
A segunda edição do programa, em 2005, teve a participação de 115 vo-
tantes na plenária final, que aprovou 70 propostas sobre o tema "Redução
da idade penal". Os estudantes simularam a realização de um seminário
legislativo. Antes da plenária final, eles estudaram três subtemas: Redução
da idade penal, Políticas públicas e Medidas socioeducativas. Todo o traba-
lho foi orientado por servidores da Gerência de Projetos Institucionais (GPI)
e consultores da Assembléia e teve a participação também de professores
da universidade.
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PPAG 2003 - Conquista popular

A 2)	 ae I CvidO oo Pianu	.iuii de /\çao ivem -
mental (PPAG) receberam parecer a partir de analise tecnica, e a Comissão de
Participação Popular acatou 107 sugestões, desdobradas em 180 proposições.
Destas, 53 foram aprovadas sob a forma de requerimentos e as demais, como
emendas. A revisão do PPAG conta com a participação da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária e a parceria da Secretaria de Estado do
Planejamento e Gestão.
No total, a CPP encaminhou 42 emendas populares para a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e, no Plenário da Assembléia, 32 fo-
ram incorporadas ao PPAG, gerando 20 emendas ao Orçamento de 2004.
Foram ainda aprovadas no PPAG 20 emendas de autoria dos deputados. Ne-
nhuma delas propunha a inclusão de ações prioritárias ao planejamento do
governo por meio da criação de projeto estruturador, conforme proposta de
emenda popular aprovada.
As emendas populares tiveram um peso significativo no resultado final do
planejamento proposto pelo Estado, possibilitando, inclusive, a distribuição de
poder dentro do Legislativo.
Uma das emendas populares aprovadas se refere à criação do Projeto
Estruturador n° 31 - Inclusão social das famílias vulnerabilizadas -, e o orça-
mento para 2004 foi elevado em R$ 1 milhão. Essa emenda fortalece a Política
Pública de Assistência Social no Estado e foi apresentada pelo Fórum Mineiro
da Política de Assistência Social.

Outras importantes emendas aprovadas:
• A intitu)ço d rnernnoa mcor no nsro ncdio;
• A inclusão do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional (Prosan)

no projeto Minas sem Fome.

As 203 propostas apresentadas foram sugeridas por 115 autores, de forma
individual ou conjunta. A maioria dos proponentes foi da sociedade civil vincu-
lada às organizações não-governamentais e aos movimentos sociais (31,3%) e
aos sindicatos, federações e conselhos regionais (11,3%) ou, ainda, por meio
de proposição apresentada individualmente (6,1 %). As instituições públicas
contribuíram com 27% do total de proponentes, sendo que os órgãos munici-
pais lideraram esse grupo (209%).
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aÍÍÁ
Adanualr ' Revl;ão 	de Ação Governamental - PPAG - 200412007

Ma- or
A novidade introduzida na ÍeVOJO

do PPAG de 2004 foi a avaliação da
execução do orçamento em curso e a
proposição de alterações e novas
ações ao plano.

Nas audiências públicas, que conta-
ram com a participação de cerca de 200
entidades e 600 pessoas, foram apre-
sentadas 197 propostas de ação
legislativa. Dessas, 132 foram aprova-
das pela CPP, sendo 62 na forma de
requerimento, 59 emendas apresenta-

do cio l-AG e 11 PÍOPOSLO k çao
legislativa anexadas. Ao final do pro-
cesso, foram incorporadas 45 emendas
ao PPAG, sendo 25 com impacto finan-
ceiro no orçamento de 2005, amplian-
do os recursos em R$ 4,5 milhões.

Outra ação inovadora da CPP em
2004 foi a realização do primeiro cur-
so sobre planejamento e orçamento
público, oferecido pela Escola do
Legislativo, para técnicos, entidades,
movimentos e conselhos setoriais.

PPAG 2005 - Avanços institucionais
O processo de discussão do PPAG de 2005 avaliou as metas físicas e financei-

ras do ano de 2004 e a discussão da revisão do PPAG para 2006 Uma questão
relevante foi o processo de capacitação dos municípios pard qL o cfr's se ade-
quassem às exigências constitucio-
nais já no primeiro ano da admins-
tração pública municipal.

Nesse sentido, a Escola do Legislativo
daALMG promoveu seminário que dis- fl.

cutiu, inclusive, o sistema das leis or-
çamentárias e o PPAG.

Algumas câmaras municipais do
Estado de Minas Gerais têm asse-
gurado o debate público do PPAG
Dessa forma, iniciativas legislativas -
de destaque no âmbito da Assem-
bléia mineira possibilitam desdobra-
mentos e impactos positivos nos municp

Em 2005, a participação da sociedade e o numero de proposições legislativas
se mantiveram conforme os anos anteriores.

Participaram das audiências públicas cerca de 600 cidadãos e 200 entidades,
tendo sido apresentadas 214 proposições de ação legislativa.

Em função do prazo regimental para apresentação de emendas ao PPAG e
ao orçamento, a CPP procedeu à votação das proposições que incidiam sobre
os dois projetos de lei.

Foram aprovadas 45 emendas ao PPAG, sendo 25 com impacto no orçamen-
to de 2006, totalizando R$ 7 milhões. Nesse momento, as emendas aprovadas
pela CPP estão tramitando na CFFO, para posterior votação em Plenário.
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Instituições
fortalecidas
Nas três edições de revisão do Plano
Plurianual da Ação Governamental
(PPAG) ocorridas até o momento, ob-
serva-se que a instituição do espaço pú-
blico de participação da sociedade pro-
piciou o fortalecimento dos arranjos
institucionais das políticas públicas á
medida que os conselhos e fóruns de
políticas públicas reforçaram e, até mes-
mo, aprovaram propostas desconsi-
deradas na discussão e elaboração do
PPAG no Poder Executivo.
Assim, o controle público é revigorado
com a revisão anual do PPAG, por meio
do acompanhamento da execução or-
çamentária e dos resultados alcançados.

É lei a revisão do

Hoje, a lei garante que o PPAG seja
revisto e monitorado, anualmente, por
meio da realização de audiências pú-
blicas. A sociedade deverá monitorar
o cumprimento do PPAG, propondo
adequações ao plano e emendas ao
orçamento.
A participação será continua e siste-
mática, contando com instrumentos
de análise para avaliar os indicado-
res de resultados e a execução or-
çamentária dos projetos estrutura-
dores, possibilitando a transparência
das ações públicas, a legitimação e
o fortalecimento da participação da
sociedade.
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COMISSÃO DE PARTICIPAÇAO POPULAR

Crie uma Comissão de Participação
Popular na sua cidade
Ë fácil. A Câmara Municipal da sua cidade, de acordo com seu
regimento, que prevê a criação de comissões permanentes, é que
decidirá pela criação de uma Comissão de Participação Popular.
A Assembléia Legislativa de Minas dará as informações e o apoio
necessários.
Entre em contato conosco pelo telefone 0800 - 31 0888 ou pelo
e-mail participacao.popular@almg.gov.br . Se preferir enviar uma
correspondência, o endereço é Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP
30.190-921 - Belo Horizonte - MG.

Formulário para apresentação de proposta
de ação legislativa

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
(RECEBIMENTO DE PROPOSTA)
CADASTRO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO	 cNPJ

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE -	 CPF -

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Associação	( ) Federação	( )Sindicato
ONG	 ( ) Outros (especificar)

ENDEREÇO E CONTATOS
Rua
CEP	 ICidade	 Estado
E-mail
Telefone	 -1 Fax	 Celular

o.

JUSTIFICATIVA
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