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Do mais recente período autoritário da história política brasileira
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
sociedade, para um momento de abertura e de afirmação dos
valores democráticos. O movimento em defesa das eleições
diretas para a escolha do presidente da República constituiu o
marco mais visível desse processo de reorganização política do
País, com inúmeros reflexos nos Legislativos estaduais.

Nas eleições que se seguiram às "Diretas Já'Ç a Assembléia de
Minas foi sacudida por uma renovação parlamentar que chegou
ao índice de 70%, sinalizando o forte desejo de mudanças por
parte do eleitorado, O Legislativo mineiro soube ver, com clareza,
a necessidade de reverter duas situações: (1) sua ausência como
referencial político para a sociedade em processo de
redemocratização e (2) o pequeno espaço ocupado em relação
aos demais poderes e à definição dos rumos do desenvolvimento.
O advento da Constituinte 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 momento foi imediatamente percebida, com
muita lucidez, pela Mesa Diretora da época, que traçou as linhas
gerais de um amplo processo de desenvolvimento institucional,
que vem sendo conduzido em suas várias etapas sem solução de
continuidade graças ao apoio das sucessivas Mesas Diretoras e à
existência de um corpo funcional permanente. Nesse processo,
destacam-se as seguintes diretrizes:
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• modernização administrativa, com ênfase para a informatização,
a racionalização de rotinas, a profissionalização dos servidores
e a democratização da informação;

• abertura para a sociedade, com o rompimento do modelo
fechado e voltado para dentro, típico do período autoritário;

• incentivo ao exercício da cidadania e valorização do Poder
Legislativo.

Concebidos a partir dessas diretrizes, os diversos programas e
projetos em andamento na Assembléia Legislativa - detalhados
nesta publicação - inauguraram uma nova fase nas relações
entre o Legislativo mineiro e a sociedade. E o esforço de
desenvolvimento institucional empreendido não só vem
despertando o interesse de outros Parlamentos como foi, ao final
de 7994, reconhecido com premiação especifica do Conselho
Regional de Profissionais de Relações Públicas dos Estados de São
Paulo e do Paraná, que concederam à Assembléia mineira o
Prêmio Opinião Pública 94 - distinção dada aos melhores
trabalhos de relações públicas realizados em benefício de
empresas e instituições privadas ou governamentais do BrasiL



r.
Síntese

r	1. Atividade Legislativa

1.1. Novo Regimento Interno: Comissão de deputados sistematiza
proposta de reformulação do Regimento

1.2. Suporte técnico-temático: consultoria técnica especializada
assessora parlamentares e Comissões

1.3. Suporte técnico-processual: equipes de especialistas prestam
assessoramento nas reuniões e na tramitação de proposições

1.4. Integração entre Estados: Unale inaugura nova fase de atuação
dos Legislativos estaduais

1.5. Intercâmbio legislativo: Legislativos trocam experiências e
criam mecanismos de cooperação técnica

1.6. Glossário de Termos Parlamentares: diálogo legislativo em
espanhol, francês e inglês

2.1. Ciclos nacionais de debate: políticos e técnicos discutem os
problemas do País

2.2. Fóruns técnicos: especialistas analisam temas específicos para
subsidiar ação da ALEMG e do Executivo

2.3. Seminários legislativos: a sociedade civil formula propostas de
políticas para o Estado

2.4. Audiências Públicas Regionais: a comunidade elege prioridades
para a ação do governo
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3.1. Escola do Legislativo: uma escola voltada à formação da
cidadania

3.2. Estudantes na ALEMG: programas especiais de atendimento a
crianças, adolescentes e alunos do terceiro grau

3.3. Centro de Memória Política: a história do Legislativo contada
através de documentos e depoimentos

3.4. Dicionário Biogrático:dados sobre mais de dois milpersonagens
da história de Minas

4.1. Centro de Atendimento ao Cidadão: informação legislativa e
serviço de orientação ao consumidor

4.2. Espaço Político-Cultural: teatro, galeria de arte e tribuna popular
4.3. Assembléia Informa: as notícias do Legislativo em publicação

impressa, no rádio e na TV
4.4. TV Assembléia: canal de TV a cabo transmite ao vivo aconte-

cimentos mais importantes
4.5. Repórter Assembléia, Ante-Sala e Assembléia em Debate:

programas especiais para a TV
4.6. Revista do Legislativo: publicação trimestral com artigos e

reportagens sobre temas da atualidade
4.7. lnformática:sistemas de informação dão apoio à Secretaria e aos

gabinetes
4.8. Assembléia "on line": a Assembléia abre seus bancos de dados

aos municípios e às entidades
4.9. Assembléia na Internet: diálogo com o cidadão ganha novo

espaço
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S. 1. Reorganização da Secretaria: estrutura nova e simplificada
5.2. Política de Pessoal: crescimento através do mérito
5.3. Desenvolvimento de Recursos Humanos: cursos de reciclagem

e aperfeiçoamento profissional
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1.1. Novo Regimento Interno
Encontra-se em tramitação o projeto de resolução que trata da

reformulação do Regimento Interno. Busca-se adequá-lo às exigên-
cias decorrentes da consolidação do processo democrático e do
incremento da atividade legislativa e às diretrizes orçamentárias
traçadas para o Estado, bem como assegurar a desejável autonomia
do Parlamento em relação aos demais poderes.

1.2. Suporte técnico-temático
Consultores especializados prestam assessoria e consultoria

técnica aos parlamentares e às Comissões, fornecendo-lhes subsídios
para o desempenho de suas atividades no âmbito do processo
legislativo e de suas atribuições constitucionais de fiscalização
financeira, de acompanhamento das políticas públicas ede controle
dos demais atos do Poder Executivo. As equipes de consultoria
também realizam a análise prévia de proposições em tramitação.

1.3. Suporte técnico-processual
A Assembléia mantém, nas Comissões e no Plenário, pessoal

especializado em procedimento legislativo, que garante o suporte e
assessoramento nas reuniões e na tramitação das proposições. Essa
equipe organiza as reuniões, acompanha o andamento dos processos,
desde a apresentação até a conclusão, e está apta a oferecer aos
parlamentares todas as informações referentes à tramitação de propo-
sições e à interpretação do Regimento Interno.
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1.4. Integração entre Estados
No primeiro semestre de 1996, foi criada, sob a direção do

presidente da Assembléia de Minas Gerais, a União Nacional das
Assembléias Legislativas (Unale). Diversas iniciativas vêm sendo
tomadas, desde então, no sentido defortalecera atuação conjunta dos
Legislativos estaduais em torno de temas nacionais de interesse
comum, tais como a reforma constitucional, federalismo e orçamen-
to.

1.5. Intercâmbio legislativo
As perspectivas de intercâmbio de experiências ultrapassam as

fronteiras do País: em 1994, as Assembléias Legislativas de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul assinaram convênio de cooperação
técnica com a Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais
(NCSL) dos Estados Unidos, entidade que congrega os Legislativos
estaduais daquele país. Com base no convênio estão sendo desenvol-
vidas várias atividades, com destaque para o Seminário Brasil -
Estados Unidos sobre Federalismo, realizado em Belo Horizonte, em
novembro de 1995.

1.6. Glossário de Termos Parlamentares
Mais de SOO verbetes de uso obrigatório pelos parlamentares no

exercício de suas funções estão reunidos nessa publicação, que se
desdobra em três edições: português - inglês, português - francês e
português - espanhol. A iniciativa da Assembléia de Minas facilita o
diálogo entre os Legislativos brasileiros e os Legislativos de todo o
mundo.
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Z 1. Ciclos de Debates
Iniciados em 1991, os ciclos de debates têm por objetivo

propiciara reflexão sobre temas de relevância na conjuntura nacio-
nal, trazendo à Assembléia parlamentares, especialistas e autoridades
de diferentes setores. Entre os temas discutidos recentemente, desta-
cam-se ai mplantação  da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
a privatização da Cia. Vale do Rio Doce, a reforma administrativa do
Estado e o agribusiriess.

2.2. Fóruns técnicos
Os fóruns técnicos visam promover estudos de temas cujo grau

de especificidade requer a participação de especialistas e represen-
tantes de entidades civis e de órgãos públicos. Cada fórum envolve
a reunião de grupos de trabalho e a realização de plenárias, culminan-
do na aprovação de um documento final que passa a constituir
subsídio à atividade legislativa e a ações do Executivo.

A lei sobre a política cultural do Estado, a criação da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a lei
que dispõe sobre inspeção e fiscalização de produtos de origem
animal eoanteprojetode lei sobre uso, manejo econservação do solo
são exemplos dos resultados dessa iniciativa. No início de 1997, a
Assembléia promoveu o Fórum Técnico sobre Seguridade Social do
Servidor Público.

23. Seminários legislativos
Eventosde grande portesobretemas da conjuntura, os seminá-

rios legislativos reúnem representantes de órgãos públicos e entidades
da sociedade civil que tenham atuação na área. Uma comissão
interinstitucional, em conjunto com aAssembléia, cuida do planeja-
mento das atividadespreparatórias do seminário.

Definida a pauta do encontro, formam-se comissões técnicas
para discutir e desenvolver os subtemas propostos, que, depois de	
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discutidos, transformam-se em um único documento, submetido a
votação na plenária final. Esse documento passa a constituir impor-
tante subsídio para ações legislativas (emendas à Constituição, deli-
berações, projetos de lei, requerimentos, entre outras).

A Assembléia Legislativa já promoveu seminários sobre refor-
ma agrária, educação, políticas agrícolas, saneamento, moradia,
recursos hídricos e turismo. Dos resultados diretos de seminários
legislativos, originaram-se, entre outras, as seguintes leis: Política
Estadual de Desenvolvimento Agrícola (Lei n 2 11.405), de 28/1/94;
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (Funderur) (Lei n9 11 .744),
de 16/1/95; Política Estadual de Saneamento Básico (Lei n 9 1 1.720),
de 29/12/94; Fundo Estadual de Saneamento Básico (Lei n211.719),
de 28/1 2/94; Fundo Estadual de Habitação (Lei n 2 11.830), de 6/7/95;
e Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n 2 11.504), de 20/6/94.

2.4. Audiências Públicas Regionais
Previstas na Constituição do Estado, as Audiências Públicas

Regionais tiveram início em 1993, criando uma oportunidade inédita
de aproximação entre  Legislativo estadual e as Prefeituras, Câmaras
Municipais e entidades representativas da sociedade. Promovidas
pela Assembléia Legislativa, elas passaram a contar também, a partir
de 1995, coma participação formal dos poderes Executivo ejudiciário
em sua realização.

Seu objetivo principal é oferecer aos poderes públicos um
conhecimento cada vez mais aprofundado das realidades regionais
de Minas, tendo em vista a atividade legislativa, o planejamento
socioeconômico e a elaboração da proposta orçamentária. Buscam
ainda garantir a efetiva participação do cidadãojunto a seus represen-
tantes, na identificação e na discussão dos problemas sociais e
econômicos do Estado.

As Audiências ocorrem a cada dois anos, em cidades-sede
escolhidas previamente, e são precedidas da mobilização de cada
município. O prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores
assumem a organização da Audiência Pública Municipal, na qual são
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definidas até cinco propostas prioritárias e eleitos os delegados que
participarão das Audiências Regionais.

Em 1997, foi introduzida importante modificação no processo,
como governo do Estadodefinindo previamente o volume de recursos
destinados ao atendimento das propostas de cada região. Na Audiên-
cia Regional, os participantes escolhem as propostas prioritárias da
região  uma Comissão de Representação, quetem por competência
acompanhara inclusão das proposições no orçamento do Estado.
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3. 1. Escola do Legislativo
A criação de uma "escola", no âmbito do Legislativo, foi uma

das iniciativas mais ousadas do Parlamento mineiro - e que já está
servindo de modelo para outros Estados brasileiros. Além de projetos
visando à formação da cidadania, a escola faz a coordenação técnica
do programa de interlocução coma sociedade e deinteração comas
municípios.

Coma publicação semestral "Cadernos da Escolado Legislati-
vo", um público mais amplo - selecionado entre as principais
lideranças e formadores de opinião do País - tem acesso às idéias e
propostas debatidas pelos convidados do projeto "Pensando em
Minas", Os Cadernos trazem, ainda, documentos, artigos e resenhas
que servem ao aprofundamento da reflexão em torno dos grandes
temas políticos e da história da democracia no País.

A Escola publicatambém a coleção "Passo a Passo", destinada
a tornar acessíveis para o público externo as informações necessárias
ao acompanhamento efetivo dos trabalhos realizados pelo Poder
Legislativo. Fazem parte ainda das atribuições da Escola a formação
permanente dos servidores e a análise prévia dos projetos de lei
originários de outros poderes.

3.2. Educação para a Cidadania
Os grupos de alunos em visita àAssembléiatêm a oportunidade

de conhecer diversos aspectos da rotina do Legislativo e do trabalho
parlamentar. Para as crianças na faixa de 9 a 12 anos, a Assembléia
desenvolveu o projeto Cidadão Mirim —uma coleção de cinco livros
de literatura infantil acompanhados de um jogo com as noções básicas
do processo legislativo.

Há programas especiais para atendimento a adolescentes— que
assistem ao vídeo "Legislativo: Caminho da Democracia", produzido
pela Assembléia - e a estudantes do terceiro grau, para os quais foi
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implantado o projeto Jornada Universitária, envolvendo o acompa-



nhamento do processo legislativo, palestra com a presença de
deputados e debates.

3.4. Centro de Memória Política
O Centro, em implantação, vai reunir arquivos para consulta e

peças históricas para vis itação, entre manuscritos, livros,fotografias,
periódicos e fitas de vídeo, além de diplomas, troféus, bandeiras,
medalhas eemblemas. A maior partedo material de pesquisajá pode
serconsultado nos setores responsáveis pela documentação edivul-
gação das atividades legislativas.

Além do registro escrito e audiovisual da história do Parlamento
mineiro, o Centro de Memória Política de Minas vai disponibilizar
obras produzidas a partir do registro oral de personalidades que
tiveram importância na história de Minas, nas últimas décadas.

fl	Os dois primeiros vol u mes, já lançados, registram a história de
dois deputados da Assembléia Constituinte de 1947, representantesfl	das duas correntes políticas que polarizaram a vida do País até 1964:
o ex-deputado pela U DN Fabrício Soaresda Si Iva e um dosfundado-
res do PSD, Pio Canedo.

3.4. Dicionário Biográfico de Minas
fl Em co-edição com a Universidade Federal de Minas

Gerais/Centro de Estudos Mineiros da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, a Assembléia Legislativa lançou um dicionário
biográfico com informações básicas demais de duas mil personagens

O da história de Minas, no período entre 1889 e 1991. A obra traz
referência dos homens e mulheres integrantes das elites política,
econômica e cultural do Estado e, além de mineiros ilustres, inclui
dados sobre os brasileiros de outros Estados cujo palco de atuação
pública tenha sido Minas Gerais.
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4. 1. Centro de Atendimento ao Cidadão
Um dos desdobramentos da crescente abertura do Legislativo

à sociedade é o Centro de Atendimento ao Cidadão. O centro
funciona no hall do Palácio da Inconfidência e, além de atender os
visitantes, dispõe deum serviço de consulta a informações legislativas,
uma livraria e um serviço de atendimento e orientação ao consumi-
dor.

Entre as informações "on 1 me", estão a agenda das comissões,
as principais matérias em tramitação na Casa, dados sobre os parla-
mentares e o texto integral de normas jurídicas estaduais. Podem ser
consultados ainda o Sistema de Informações do Congresso Nacional
(Sicon/Prodasen) e outras bases de dados externas.

4.2. Espaço Político-Cultural
Formado pelo teatro, pela galeria do hall principal e pela tribuna

popular, o Espaço Político-Cultural assegura a infra-estrutura neces-
sária à realização de eventos culturais e manifestações públicas. 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
exposições privilegia iniciativas coletivas e mostras que se relacio-
nem, de alguma forma, aos temas presentes no processo legislativo.

4.3. Assembléia Informa
A Assembléia dispõe de publicação impressa - "Assembléia

Informa"—com a programação do dia e como resumodos principais
fatos do dia anterior, distribuída para os gabinetes parlamentares, para
a imprensa e para os diversos setores da Casa.

A cobertura das atividades do Legislativo também é objeto de
programa veiculado de segunda a sexta-feira pelas emissoras de TV
da Capital e do interior, com duração de dois minutos. Há, ainda,
programa radiofônicodedois minutos, veiculado por 16 emissorasde

18	rádio da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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n	 -.4.4. TV Assembleia - canal 40
Mediante utilização de um canal de TV acabo, a Assembleia

Legislativa transmite reuniões de Plenário e Comissões, além de
programas informativos, debates e outras atividades do Poder. As
transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, totalizando 12 horas
de programação diária.

4.5. Programas especiais para a TV

	

O	 "Assembléia em Debate" é um programa semanal de debate

	

O	com uma hora de duração, veiculado na TV Minas, com a participa-
O çãodedeputados, técnicos e lideranças dasociedade civil. "Repórter

Assembléia", com duração de 12 minutos, vai ao ar de segunda a
sexta-feira, na TV Minas, trazendo a cobertura geral das atividades do

	

CN	
Legislativo. A Assembléia produz ainda o "Ahte-Sa)a", programa

	

- -	 semanal de entrevista com os deputados, de cunho biográfico,
veiculado pela TV Assembléia.

ri
4.6. Revista do Legislativo

Publicaçãotrimestral de distribuição gratuita para autoridades,
bibliotecas, universidades, entidades, mídia eformadores deopinião.
Trata, com profundidade, temas de interesse da sociedade e do
Legislativo, através de reportagens e artigos.
4.7. Sistemas de informação

Para subsidiar a atividade parlamentar e, especialmente, as
várias etapas do processo legislativo, há várias bases de dados
disponíveis para consulta. Algunsdeles são alimentados pela própria
Assembléia, como o MATE (matérias em tramitação na Casa), DIS-
CURSO (pronunciamentos em plenário), LEX (texto integral de legis-
lações relevantes, a partir de 1990) e NJMG (referência à legislação
mineira desde 1947). Outros constituem bases de dados federais
disponíveis através do acesso ao Sicon/Prodasen, sistema de informa-
ção do Congresso Nacional. 19



4.8. Assembléia "on une"
O sistema Assembléia on Line tem por objetivo disseminar as

informações do Poder Legislativo para o público interno e para a
sociedade em geral. Permite que qualquer instituição pública ou
privada, bem como qualquer cidadão, tenha acesso a informações
sobre a composição institucional da Casa, o perfil dos parlamentares
mineiros, agenda, notícias e produção legislativa, audiências públi-
cas, resultados de eleições, municípios mineirose instituições públi-
casestaduais, entreoutras. Atualmente, cerca de 50 instituições já se
encontram conectadas ao Assembléia on Line.
4.9. Assembléia na Internet

Pioneira na utilização dos modernos recursosepossibil idades
da Internet, a Assembléia Legislativa de Minas implantou e vem
mantendo um sitena Internet que possibilita o acesso à agenda, ao
perfil dos deputados mineiros e aos principais acontecimentos da
Casa, bem comoa toda a matéria legislativa publicada no órgâo oficial
do Estado, o "Minas Gerais", e a bases de dados sobre os municípios
mineiros eos últimos resultados eleitorais.
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S. 1. Reorganização da Secretaria daALEMG
A Assembléia de Minas procedeu, no início dos anos 90, à

reorganização e racionalização de seus serviços e de sua estrutura,
consolidando posições organizacionais e perfis gerenciais. Esse
processo de aperfeiçoamento, permanente, levou a Casa a, no início
de 1997, promover nova alteração na Secretaria, que ganhou uma
estrutura mais enxuta, com integração de áreas afins e redução de
cargos no nível da alta gerência.

5.2. Política de pessoal
Através da Resolução n Q 5.086/90, a Assembléia de Minas foi

pioneira na implantação de um sistema de carreira para seus fun-
cionários, cujo desenvolvimento foi condicionado ao mérito, ao
desenvolvimento e à qualificação profissional. Ainda nessa área, foi
instituído o Banco de Desenvolvimento do Servidor, órgão subordi-
nado à Escola do Legislativo, que tem a função de propiciar oportu-
nidades de desenvolvimento profissional e formação gerencial.

5.3. Desenvolvimento de recursos humanos
A Assembléia mantém um amplo programa de desenvolvimen-

to profissional dos funcionários, com cursos de atual izaçãoe forma-
ção voltados para temas mais globais ou demandas específicas dos
setores da Casa. Os cursos, de carga horária variável, são oferecidos
pela Escola do Legislativo, a partir de uma programação que observa
as demandas dos gabinetes parlamentares e da Secretaria da ALEMG.

21


