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A CASA DAS LEIS

Um poder I)OPU!ar

Democracia e Parlamento caminham juntos na sociedade
moderna, e o Estado do século XX consagra a repartição de
Poderes concebida por Montesquieu, definindo diferentes
espaços para os que governam, os que legislam e os que julgam.

Esta apresentação institucional daAssemhkia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, objeto da presente publicação,
busca refrçar o que constitui a essência do Poder Legislativo:
a representação popular. Ele, afinal, é uns órgão cujos titulares
- os Deputados - dispõem de uma delegação conferida através
do voto.

Eleitos com base numa delegação especifica, os parla-
mentares são responsáveis pela elaboração das leis que vão reger
as relações sociais, leis necessárias ao convívio em sociedade.
Cabe-lhes, também, fiscalizar e controlar os atos da
administração pública - uma missão cada vez mais identificada
com os valores do regime democrático.

Nas sociedades modernas, o papel do Legislativo adquire
irnportància crescente na mediação dos conflitos estabelecidos
na vida social. Casa plural, que acolhc reprc\etstatsies d, mais

diferentes estratos sociais e ideológicos, o Legislativo é o palco
de negociação política de interesses contraditórios que provocam
tensão nas relações entre os múltiplos grupos sociais.

No Brasil de hoje, ampliam-se as possibilidades de
atuação do Poder legislativo, que ressurge como interlocutor
possível no debate político, apto a construir novas bases de
relacionamento com as demais instâncias dos Poderes e
instituições públicas.

Compreender melhor o papel do Poder Legislativo é,
portanto, tarefa prioritária no processo de construção da
democracia brasileira. A presente publicação busca contribuir
para esse fim, num momento em que amplas camadas da
população encontram-se à margem dos benefícios do
desenvolvimento econômico e sem o mais elementar dos
direitos: o direito a ter direitos. Também para enfrentar esses
impasses existe o Poder Legislativo. E existe a Política, como
instrumento de mudança.

É esta experiência de construção da cidadania que
apresentamos ao leitor.





O Poi )1R LEGISLATIVO E A St ;A P1PORTÂNCIA

NO R1-:cIN1I DEMOCRÁTICO

Ahistória do homem pode ser lida
pela sua busca dc aperfeiçoamento das
termas de governo. A democracia re-
)resentativa surgiu corno um sistema

eupaz de permitir ao povo a escolha
daqueles que irão, em seu nome, gover-
nar e elaborar as leis. O sistema demo-
crítico. no mundo moderno, é sustcn-

aqueles que os representarão nas Câma-
ras Municipais, Assembléias Legislativas.
na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal.

Dos três Poderes, por caracterís-
tica peculiar, o Legislativo é o que está
mais próximo da sociedade, por
repreenta-la em seus varios segmentos

Mrn.o

) Poder Legis/at ii 'o
e.\ftiço do conflito que
abre caminhos para o
entendimento e a
constrnçao denzoci-ática

taclo por três Poderes independentes e
harmônicos entre si: o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário.

O Poder Legislativo tem como
funções principais propor. e aprovar as
leis que regem a vida dos cidadãos e
controlar e fiscalizar a administração
pública. As leis são feitas por represen-
tantes dos cidadãos, escolhidos através
do voto direto. No Brasil, a cada quatro
anos, os cidadãos vào ?ts umas escolher

Nesse sentido, ele se luantetil pertionen-
cmente aberto à influência dos grupos
sociais, de entidades representativas e
de lideranças comunitárias. É no
Legislativo que as minorias se fazem
ouvir e é também por seu intermédio
que os cidadãos podem acompanhar as
decisões que têm maior impacto sobre a
população.

Peça importante nesse processo
decisório são os partidos políticos. Atra-
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\'és dessas agremiações, os ckladãos
tornam-se candidatos para representar
o POVO e obter um mandato parlamen-
tar. Abrigando representantes de vários
matizes ideológicos. o Poder Legislativo
é um espaço do conflito que produz,
que abre caminho para o entendimento
e a administração de interesses contra-
ditórios.

O grau de legitimidade do Poder,
em uma democracia representativa, está
diretamente relacionado com a eficácia

cios SCUS canais de representação. E a
qualidade da representação depende do
nível de organização da sociedade. Por
isso, cabe também ao Poder Legislativo
abrir espaços à participação popular na
discussão dos problemas que afetam a
sociedade e das alternativas para sua
solução Os seminários legislativos, fóruns
técnicos e audiências públicas que a
Assembléia de Minas vem desenvolven-
do são um passo importante nessa
direção.
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HIs]ÕRIA Do PODER LEGISLA'I'Ivu
1)F MINAS GERAIS

om a dissolução do Império Colo-
nial. cm 1823, surgiram as Câmaras dos
Distritos e o Conselho-Geral da Provín-
cia, que trabalhavam sugestões e projetos
"voltados às necessidades peculiares da
Província. Os Conselhos foram o em-
brião das futuras Assembléias
Legislativas, criadas em 1831

Em Minas Gerais, a instalação
solene do Poder Legislativo ocorreu em
31 de janeiro de 1835, dando à Assem-
bléia competência legislativa muito se-
melhante à ainda hoje existente, inclusi-
ve no aspecto da tramitaçào de matérias.

As mudanças decorrentes da Pro-
ctamaçào da República levaram à insta-
lação, em 1891, do Congresso mineiro.
Inserido dentro do sistema bicameral de
representatividade, o Congresso conta-
va com duas casas: a Câmara dos Depu-
tados e o Senado do Estado de Minas
Gerais.

Em 1930, o decreto que instituiu
o Governo Provisório dos Estados Uni-
dos cio Brasil dissolveu o Congresso
Nacional e também os Parlamentos es-
taduais e municipais.

A reorganização constitucional

do País veio com a Constituição de 1934
e, cm 18 dc agosto de 1935, foi instalada,
solenemente, a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. O golpe de
10 de novembro de 1935 e o advento cio
Estado Novo, porém, provocaram a sus-
pensão das atividades da Assembléia de
Minas e de todas as demais casas
legislativas do País, durante dez anos.

Convocadas novas eleições em
1946, a Assembléia mineira volta a se
reunir em 1947, desta vez com caráter
constituinte. A nova Constituição do
Estado é promulgada a 14 de julho cio
mesmo ano e, no dia 28 de julho, é
instalaria solenemente a terceira Assem-
bléia Legislativa cio Estado de Minas
Gerais.

De 1947 até hoje, a Assembléia
mineira vem funcionando ininterrupta-
mente, acompanhando o ritmo da vida
política do País. Em suas cadeiras, assen-
taram-se nomes que entraram para a
história de Minas e do País, como os
Presidentes Delfim Moreira, Afonso Pena,
Artur Bernardes e Tancredo Neves: ou os
Governadores Olegário Maciel, Francis-
co Sales. Rias Fortes, Raul Soares, Pio

No hicameralismo, o
Senado funcionava no
prédio da Atn ida Joao
Pinheiro e a Câmara
Estadual, na Praça Afonso
Armas, prédio que, mais
tarde, abrigou a Assembléia
Legislativa e depois foi
destruído por um incindió

,.. Mlk
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lm (/00 p('nod(O dO/OitOs. de
1917 a /954 e de 1959 a

1972. a Assemhlc ga Le,'cslanra
fzncsonou Cio prédio

localizado na Rua Ta,nóusç,
PIO Centro da capital

Canedo, Rondon Pacheco. Au rei iano
Chaves (que foi Vice-Presidente da Re-
pública) e Hélio Garcia, além de muitos
Outros que cumpriram mandato na Cã-
m'ara dos Deputados e no Senado Fede-
ral ou ocuparam Ministérios e Prefeitu-
ras, na capital e em muitas cidades do
interior cio Estado

Ao contrário dos períodos de
concentração - autoritária - dc poderes
nas mãos do Executivo, hoje os Deputa-
dos empenham-se na discussão e elabo-
ração de leis sobre meio ambiente, orga-
nização de municípios, planos de carrei-
ra de servidores, saneamento básico,
produção cultural, promoção de saúde
e educação, entre outros projetos de
interesse direto da população.

Trazendo as marcas da situação
política do País a cada momento histó-
rico, a Assembléia reflete, na década de
90, o processo global de construç5o
democrática e de amadurecimento polí-
tico da sociedade - mantendo, hoje
como ontem, uma estreita relação com
as mudanças vividas pelo Brasil e por
Minas Gerais, ao longo dc sua história

Prédios e instalações

O caminho percorrido pela As-
sembléia Legislativa até o Palácio cia

Inconfidência, sua atual sede, começa
no prédio onde funciona o Museu Mi-
neiro, na Avenida João Pinheiro. Lá foi
instalado, no final cio século passado,
quando a capital foi transferida de Ouro
Preto para a recém-construída Belo
Horizonte, o Senado cio Estado de Minas
Gerais. Integrava ainda o Congresso
Legislativo dc Minas Gerais a Câmara
dos Deputados, que tinha sua sede na
Praça Afonso Arinos.

Após a reorganização constitu-
cional cio País, a Assembléia de Minas
instalou-se em prédio na Praça Afonso
Arinos, onde funcionou até o advento cio
Estado Novo. Mas, ao retomar suas
atividades, em 1947, o Poder Legislativo
mineiro já tinha novo endereço, passando
a ocupar um prédio da Rua Tamóios. Em
1954, a Assembléia voltou ao prédio da
Praça Afonso Arinos, dc onde sairia por
circunstâncias trágicas: um incêndio
ocorrido na noite de 16 de setembro de
1959, que transformou em cinzas quase
toda a memória documental cio Parlamen-
to mineiro.

A reconstituição de parte do ma-
terial só foi possível graças a um minu-
cioso trabalho de pesquisa de Deputa-
dos e funcionários, que compilaram
milhares de recortes do "Diário cio
Legislativo", publicado no jornal oficial



do Estado, o 'Minas Gerais.
Com o prédio da Praça Afonso

Arinos totalmente inutilizado, a As-
sembléia retornou, ás pressas. para o
prédio da Rua Famóios. O endereço,
que era para ser provisório, durou até
1972, quando, depois de nove anos
de construção, foi inaugurado, no dia
1 11 de maio, o Palácio da Inconfidência.

Imponente e arrojado, o prédio
da atual sede cio Poder Legislativo
destacou-se durante muitos anos na
paisagem do Bairro Santo Agostinho,
em meio a residências e pequenos
edifícios. Depois de alguns anos e

muitas transformações sociais e
políticas, o Palácio da Inconfidência
foi ficando pequeno para acolher a
atividade legislativa, tanto maior e
mais complexa quanto mais crescem e
se aprofundam os problemas que exi-
gem a intervenção dos poderes públi-
cos.

Assim, em 1990, já num bairro
totalmente modificado, inaugurou-se o
Edifício Tiradentes, anexo da Assem-
bléia, com 23 andares, onde estão insta-
lados setores administrativos do
Legislativo, além de gabinetes parlamen-
tares.

Do pn'do da Rua Tamóios, a
Assembléia Legslatua foi
tran.,sjrida para sua atual sede, o
Palácio da lncon/dêncIa,
consolidando uma história que
remonta à dissolução do !?flf)é?*)
Colonial e que reflete, em cada
uma de suas frises, a própria
evolução da sociedade brasileira
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A REPRESENTAÇÃO POPULA1

os representantes do povo minei-
ro são eleitos para um mandato de
quatro anos. O número de Deputados
Estaduais é definido de acordo com as
Constituições Federal e Estadual, pro-
porcionalmente ii população cio Estado,
e tem como base a representação na
Câmara dos Deputados. A definição do
número de Deputados é sempre feita na
legislattira anterior

ve, ainda, a ação partidária. Todo Depu-
tado é eleito por um partido político e,
por isso, (leve estar sempre em contato
com seus correligionários, para discutir
questões políticas, participar das deci-
sões partidárias, definir estratégias de
ação. O partido político, através de seus
membros, precisa estar em constante
aperfeiçoamento doutrinário. O Deputa-
cio não está tora desse contexto e a

w
-

Z
A atividade iriais conhecida e

divulgada do Deputado é sua ação no
Plenário, onde são discutidas e votadas
as diversas proposições legislativas e
onde são travados os grandes debates.
Mas é também nas Comissões, perma-
nentes ou temporárias, que se concentra
boa dose cia aruaço parlamentar e cio
debate político com os segmentos da
sociedade interessados nos diversos te-
mas em apreciação pelo Pxler Legislativo.

O tral)aihc) cio parlamentar envol -

Leitura, o estudo e a atualização perma-
nentes contribuem para que as idéias de
seu partido estejam em sintonia com as
aspirações de seus filiados e da socieda-
de.

Outra atividade fundamental é o
trabalho nos gabinetes. É aí que o Depu-
tado recebe os eleitores, ouve críticas,
sugestões e pedidos. Em muitos casos, o
parlamentar exerce o papel de
interinediaclor entre o eleitorado e a
máquina do Executivo, encaminhandc,

Para o Leg&slatrm,

com 'e,em diferentes

demandas sociais vas

denúncias que a popula-

ção deseja ver esclarecidas.



pleitos, acompanhando projetos de in-
teresse de cletenrunadas regiões OU gru-
pos específicos.

O contato com as bases, porém,
não acontece apenas no gabinete. O
Deputado, a seu modo, procura manter
um intercâmbio constante com a popu-
lação. Em visitas às diferentes regiões
do Estado, às grandes e pequenas cida-
des, às vilas e periferias dos centros
maiores, o Deputado conhece melhor
os problemas da população, ouve su-
gestões e colhe subsídios para a ação
legislativa e parlamentar.

Ë também cru suas viagens e
visitas que ele tem a oportunidade de
divulgar o seu trabalho e esclarecer
sobre o papel e os limites do Parlamento.
A troca de informações possibilita à
população ficar mais próxima da
atividade parlamentar e influenciar no
processo legislativo. Esse também é um
aspecto importante do trabalho do De-
putado: a conscientização, a organiza-
ção e o fortalecimento dos movimentos
sociais. No contato com suas bases, o
parlamentar tem, ainda, a chance de
avaliar o retorno de sua atuação.

conierando com a população

ou atuando nas Com issães. os

Deputados estendePn suas

atn':dades para fora dos lim,tes

do I'k'ná rio

-
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O PROCESSO LEGISLATIVO: COMO SE FAZ A LEI

Uma proposta ou idéia de matéria
legislativa percorre um longo caminho
até se iransformar em texto legal. E esse
caminho - o processo legislativo - com-
preende uni conjunto ordenado de
vários atos necessários à aprovação das
diferentes proposições que tra uhitam

Tribunal de Contas e o Procurador-Geral
de Justiça também têm facultada a inici-
ativa de projeto de lei, nas matérias
previstas na Constituição.

Antes de ser levada à discussão e
deliberação dos Deputados, em Plená-
rio, cada proposição é analisada em

M,v,-I.'

-

4Z
.1 tramitação da p,1atoa

IeÁ'islatu'a é a garantia de que

todas as normas que ir(io reger a

oda do cidadão serão e.vaustii'a e

de,nocrahca,nente debandas

pelas Assembléias Legislativas: propos-
tas de emenda à Constituição; projetos
de lei complementar, de lei ordinária ou
de resolução, e vetos a proposição de lei.

A iniciativa de apresentação de
projetos cabe ao Deputado, às comis-
sões e à Mesa Diretora cia Assembléia. A
Constituição Estadual de 1989 estendeu
essa prerrogativa ao cidadão comum, ao
dispor sobre os projetos de "iniciativa
popular", que devem ser subscritos por
10 mil eleitores, no mínimo. O Governa-
dor cio Estado, o Tribunal de Justiça, o

diferentes instâncias, que st() as (omis-
sões - permanentes ou temporárias. Cada
Comissão pernianente tem obrigação de
emitir parecer SO1)re os projetos que
tratam de matéria da sua competência
(Educação, Saúde, Meio Ambiente, etc),
e as Comissões temporárias tratam de
analisar as proposições que motivaram
sua criação.

As Comissões permanentes fa-
zem uma reunião semanal para apreciar
os projetos de sua área, mas podem ser
realizadas reuniões extriordi nárias, de

13
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Urna lei da Assembleia assegura

ao no Co a condição de no de
presertvaçdo permanente.

acordo com o acúmulo ou a complexi-
dade dos temas para discussão. As
reuniões são públicas e, quando neces-
sário, os Deputados podem convocar
autoridades e especialistas a fim de
prestar esclarecimentos, dar subsídios
ou elucidar questões específicas.

Em situações especiais, previs-
tas em norma legal, as diferentes comis-
sões que apreciam um mesmo projeto
podem promover reuniões conjuntas,
visando dar maior agilidade à tramitação.
Elaborados e aprovados os pareceres
de um projeto, no nível de cada comis-
são, são eles encaminhados à discussão
e votação em reunião deliberativa dos
Deputados, no Plenário da Assembléia.

Exceção feita aos vetos e projetos
de iniciativa do Governador com solici-
tação de urgência, discutidos e votados
em turno único, as proposições que
tramitam no Legislativo são apreciadas
em dois turnos. Assuntos de menor
relevância e complexidade, como a
declaração de utilidade pública de en-
tidades sem fins lucrativos, têm sua
apreciação e votação delegadas, pelo
Plenário, às Comissões.

A proposição inicial pode sofrer
alterações através de apresentação de

substitutivo, proposto pelas próprias
comissões, e de emendas isoladas. Em
geral, as sugestões de mudança no texto
em análise envolvem um processo de
negociação, convencimento e embate
de idéias, que ocorre nos bastidores do
Plenário, nos corredores da Casa e che-
ga, militas vezes, à tribuna.

Aprovado em votação final, o
projeto - com sua redação devidamente
adequada às técnicas legislativas - vai à
sanção do Governador do Estado, pro-
cedimento desnecessário quando a
matéria é de competência privativa do
Poder Legislativo, que a promulga sob a
forma de resolução, e nos casos de
emendas à Constituição, também pro-
mulgadas pelo Presidente da Assem-
bléia.

já nas mãos do Poder Executivo,
a agora chamada proposição de lei, e
não mais projeto de lei, pode ser
sancionada e publicada, na íntegra, ou
sofrer veto parcial ou total. Os dispositi-
vos vetados, acompanhados de exposi-
ção de motivos, são remetidos para
exame da Assembléia. O veto só é der-
rubado por decisão da maioria absoluta
dos Deputados. Nesse caso, o texto
originalmente aprovado pelos parlamen-

14



tares volta ao Executivo para que seja
providenciada sua promulgação.

O cidadão comum e os grupos
interessados têm diversas formas de
tomar conhecimento das discussões e
da tramitação das matérias na Assem-
bléia. Além de consultar os Deputados
de sua região ou preferência, podem
presenciar os debates nas Comissões e
em Plenário c acompanhar o "Diário do
Legislativo", publicado no jornal 'Mi-
nas Gerais', órgão oficial do Estado,
onde todo o processo ganha a necessá-
ria publicidade

Calendário Político

Com o objetivo de desincuinbir-
se de sua missão Legislativa, a Assem-
bléia de Minas inicia. em 15 de fevereiro
de cada ano, a sua sessão legislativa
ordinária, encerrada em 15 de dezem-
bro. Durante esse período. os Deputa-
dos são convocados para reuniões
deliberativas ordinárias, de terça a quin-
ta-feira à tarde, ou extraordinárias, em
qualquer outro horário ou dia, segundo
a necessidade e as normas regimentais.
As reuniões de debates acontecem às
segundas e sextas-feiras, quando os

Deputados também costumam realizar
as reuniões especiais, para comemora-
ções ou homenagens.

O trabalho legislativo de rotina,
suspenso no mês de julho e no período
de 15 de dezembro a 15 de fevereiro,
pode ser retomado através de convoca-
ção extraordinária, quando assim o exi-
gir, ou recomendar, a tramitação de
matérias relevantes.

Durante os períodos de recesso,
porém, a Assembléia Legislativa não é
uma Casa vazia: uma comissão repre-
sentativa tem, entre outras, as atribuições
de elaborar projetos, observar o cumpri-
mento da Constituição e das leis e tratar
de diversos assuntos que não podem
aguardar a retomada das atividades
legislativas, como a autorização para a
ausência do Governador e do Vice-
Governador do Estado e o conhecimen-
to cio pedido de licença para processo
contra Deputado,

Comissões Temporárias

Para debater os diversos assuntos
trazidos à sua apreciação, quer pelos
próprios Deputados, quer por autorida-
des, por sindicatos ou entidades não-

-.
	 TJL



riPasse livre para deficientes Jïsicos.
,4s leis atendem as demandas da
sociedade.

governamentais, a Assembléia se vale,
em muitos casos, da constituição de
Comissões temporárias, que tratam de
analisar em profundidade a matéria a
ela enviada, a rim de sugerir o encami-
nhamento ou as providências que jul-
gar oportunas. Enquadram-se, nesse
caso, as Comissões de inquérito,
convocadas para apurar, em prazo cer-
to, denúncias e fatos de interesse para a
vida pública.

Podem ainda ser formadas Co-
missões especiais e temporárias para
proceder a estudo sobre qualquer as-
sunto determinado ou missão conside-
rada importante pelo Plenário. Os De-
putados valem-se ainda da formação de

Comissões especiais para emitir parecer
sobre proposta de emenda á Constitui-
ção, veto a proposição de lei, escolha -
quando prevista na Constituição - de
titulares de cargos públicos e pedido de
instauração de processo por crime de
responsabilidade.

Na formação de todas as Comis-
sões, permanentes ou temporárias, bus-
ca-se atender sempre ao critério da
proporcionalidade cia representação
partidária, de forma a garantir, na discus-
são de cada tema e a cada momento cio
processo político cio Legislativo, o mes-
mo espectro de forças que aparece no
Parlamento, como um todo.

1
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COMO FUNCIONA A ASSEMBLÉIA

Assembléia Legislativa recebe
diariamente cerca de oito mil pessoas. O
número de visitantes requer uma infra-
estrutura semelhante a de uma cidade,
onde, além da oferta de espaços ade-
quados a cada tipo de encontro e
atividade, é preciso garantir a segurança
de todos, a limpeza das diversas insta-
lações, o funcionamento de máquinas e

A par do fluxo diário de pessoas,
a crescente complexidade dos proble-
mas vividos pela sociedade, assim como
os desafios colocados ao poder público,
têm levado o Legislativo mineiro a de-
senvolver todo um sofisticado sistema
de apoio técnico à atividade dos paria-
Iflentares.

A Assembléia de Minas ocupa

M..'

roo

.4 Assembléia Legislatiixt
recebe mais de oito mil
pessoas por dia e, para
atendê-las, dl,spõt' de uma
esinitura semelhante a de
uma pequena cidade.

equipamentos e as comunicações Inter-
nas e externas, entre outros.

Milhares de telefonemas e cinco
malotes diários de correspondências
ampliam ainda mais o universo que se
relaciona com a instituição e os serviços
necessários ao atendimento das de-
mandas manifestadas pela população.

hoje dois prédios que somam 32 mil
metros quadrados de área, na cabeceira
da Praça Carlos Chagas, no Bairro Santo
Agostinho. lnaugúrado em 1972, o pré-
dio principal do Legislativo, o Palácio da
inconfidência. abriga o centro da
atividade legislativa. É onde estão o
grande plenário, os "Plenarinhos" para

18
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as reuniões das Comissões, a maioria
dos gabinetes parlamentares, a Diretoria-
Geral e a Secretaria-Geral da Mesa, as
assessorias de apoio mais direto ao
processo legislativo e a área da comuni-
cação social. Também funcionam ali os
serviços de manutenção e um restau-
rante explorado por concessionário, além
de uma capela e uma biblioteca.

Em frente ao Palácio da Inconfi-
dência, ergue-se o Edifício Tiradentes.
com 23 andares. Além de alguns gabine-
tes parlamentares, o prédio abriga as
demais atividades de suporte adminis-
trativO, como administração de pessoal
e de material, área financeira e contábil.
planejamento e informática, serviço
médico e odontológico e gerências que
prestam assessoria técnica, legislativa e
jurídica aos parlamentares. No último
andar, foi criado um espaço para a
representação institucional, onde são
recebidos visitantes ilustres e autorida-
des.

Cerca de 3.000 pessoas traba-
lham na Assembléia Legislativa, em dois
universos distintos: os servidores de
carreira, que atuam na área administra-
tiva, e os funcionários dos gabinetes,
que permanecem nos quadros da insti-
tuição enquanto durar sua nomeação,
nunca superior ao tempo de mandato

dos Deputados.
Todo o funcionamento da As-

sembléia Legislativa é gerenciado por
uma Diretoria-Geral, auxiliada
diretamente por uma Secretaria-Geral da
Mesa, voltada exclusivamente para as
atividades de apoio ao processo
legislativo. A maior instância de poder,
no entanto, é a Mesa Diretora da Assem-
bléia Legislativa, composta por nove
deputados que ocupam os cargos de
Presidente; l, 211 e 3-Vice-Presidentes;
1, 2, 3, 411 e 5" - Secretários, cada um
com funções distintas no trabalho admi-
nistrativo e legislativo. A Mesa Diretora é
eleita a cada dois anos.

Administração Moderna

Um processo de modernização
iniciado ainda na década de 80, aliado a
uma política adequada de recursos hu-
manos, possibilitou à administração da
Assembléia adotar hoje um modelo avan-
çado ele gestão administrativa, totalmen-
te voltado para atender o seu cliente
principal, que é a sociedade.

Em um documento que define as
bases para essa gestão administrativa,
fica clara a definição do papel da Insti-
Cuição: "A Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais existe para assegurar saIu-

ESTRLJTI. T RA ORGÂNICA DA ASSEf 1 BLÉLA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
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O desenvolvimento
profissional dos /i ncionã-
nos sao uma ativ:dal
pennanente C0771

objetivo de cumpr2r
missão instituCion,
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ções que viabilizem a organização soci-
al e a representação democrática do
povo mineiro e seus interesses socio-
culturais, políticos e econômicos.'

Também dentro de uma nova
definição de papel, voltada para a ga-
rantia de uma gestão competente do
suporte processual, temático e logístico
à atividade parlamentar, a área adminis-
trativa da Assembléia passou a ser com-
posta por secretarias setoriais, às quais
se ligam as gerências-gerais.

Enquanto os secretários tomam
para si as decisões maiores e as
atividades de planejamento global, os
gerentes-gerais cuidam diretamente do
funcionamento dos serviços, negocian-
do com cada servidor programas,
projetos e metas que ajudem o Poder
Legislativo a representar cada vez me-
lhor o povo que o elegeu. Essa estrutura
descentralizada elimina níveis interme-
diários de chefias, facilitando a comuni-
cação e desburocratizando as decisões.

Já os gabinetes parlamentares
têm urna estrutura administrada pelo
próprio Deputado, de acordo com seu
perfil, seus objetivos políticos e seus
conceitos (te atuação parlamentar. Ele
dispõe de um sistema de pontuação
para distribuir os cargos, relacionando
as áreas de competência e os níveis de
remuneração de acordo com suas ne-
cessidades.

O Deputado pode, por exemplo,
colocar um chefe (te gabinete e vários
subordinados de níveis iguais ou
hierarquizados ou optar por um núrne-

ro menor de funcionários com funções
e vencimentos semelhantes. O que im-
porta é a composição da assessoria que
ele julga mais eficiente para melhor
cumprir o seu mandato.

Escola do Legislativo

Ao entrar para a Assembléia, por
concurso ou para integrar alguma asses-
soria parlamentar, o funcionário tem a
oportunidade de submeter-se a um trei-
namento introdutório, no qual lhe serão
repassadas as noções essenciais à com-
preensão do processo legislativo e dos
desafios que se colocam diante do Par-
lamento no momento atual.

Além dos treinamentos para os
recém-chegados, a Assembléia oferece,
através da Escola do Legislativo, oportu-
nidade de reciclagem e de cursos espe-
cíficos para os demais servidores efetivos
e dos gabinetes. Os gerentes e secretá-
rios também participam de cursos e
treinamentos especiais, visando ao con-
tínuo aprimoramento de seu desempe-
nho.

Com o incremento de um núcleo
(te programas especiais, a Escola do
Legislativo ampliou sua atuação além
dos limites do treinameno de recursos
humanos e passou, também, a promo-
ver palestras sobre temas variados, com
o objetivo de contribuir para a reflexão
e o debate, bem como dar suporte a
iniciativas de formação política mais
geral, como vídeos e programas
educativos.

20



R



INFORMATIZAÇÃO

infontica é uni instrumento
iniispetisivel Ciii qualquer projeto de
iuodennizaçao. A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais vem utilizando moder-
nas tecnologias dessa área tanto para
agiIiirseus procedimentos institucionais
e administrativos qUifltO para dar supor-
te às atividades dos gabinetes e t atiiaçio
política dos Deputados.

Com a informatização, a Assem-
bléia Legislativa estí criando ainda no-
v( canais de cornunicacuo com a socieda-
de. Em diversas cidades do Estado e na

nas de seu público interno, mas do
Legislativo com toda a sociedade.

Os Produtos

Naíreaadministrativa, o sistema
de gestão de pessoal faz o controle do
histórico funcional de cada servidor: cia
folha de pagamento a prograinaço de
férias, incluindo a contagem de tempo dc
serviço para efeito de pagamento dos
(1üifl(1üiflios e Iiberaçfio para aposenta-
dona.
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NAPA

sede de organizações e entidades da
capital, a população pode, através de
miclOcolflpLltadOrcS, acoiflpanhtr as eta-
jmS cio processo legislativo e encanu-
nhar suas sugestões e reivindicações.

O objetivo da Asscmbicia é con-
tinuar investindo nessa tecnologia ;iti
que todas as áreas da Casa estejam
inkwinatiz;tdas e integradas, permitindo
:1	1 IU i:R	diri:i 'ir ki y i	n

Ainda nessa irca, foram instala-
dos, entre outros, sistemas dc contabili-
dadc, de elaboração e acompanhanit ri
do orçamento, de administração
utateriri is e do património da Asse mli!
Mediante uni sistema especial, que iriL
o ponto eletrônico, :i Casa faz o regi
da treqüência de cada se rvidorc o cora:
de sua jornada cie trabalho.
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O sistema eletrônico de votação é
mais um avanço no processo de
informatização da Assembléia e
permite maior controle do processo
de votação

do o Sistema de Apoio J Atividade
Parlamentar (Sisap). que faz o controle
do cadastro de eleitores dos Deputados,
acompanha pedidos encaminhados aos
gabinetes e amxiia outras atividades refe-
rentes à atuação política dos parlamen-
tares.

já foi instalado também um ser-
viço de impressào a laser de toda a
correspondência dos gabinetes. As car-
tas são personalizadas, impressas, cn-
velopadas e subscritas, ficando os gabi-
netes responsáveis pelos procedimen-
tos de postagem.

Assembléia liii Line

A A c'inii'i:m I(glslativa desen-
volveu lambem um conjunto de siste-
mas voltados para a agilização do pro-
cesso legislativo, que inclui desde o
controle da agenda das Comissões até a
tramitação de matérias na Casa, passan-
do pela edição de textos e sua publica-
ção no Diário do Legislativo". Outros
sistemas dão apoio ao processo de
elaboração de normas legais e o sistema
Legislação Mineira (Lex) traz o texto
integral das resoluções da Assembléia,

das leis e decretos estaduais publicados
a partir de 1990.

Com o objetivo de ampliar os
canais de comunicação entre a Assem-
bléia e os diversos segmentos da socie-
dade, foi criado o sistema Assembléia
On l.ine Microcomputadores das Câma-
ras Municipais e E'rek'ituras estão sendo
ligados à rede de informática da Assem-
bléia. Através deles, a população tem
acesso aos bancos dc dados cio Poder
Legislativo, podendo acompanhar a
tramitação de projetos, apresentar minu-
tas de emendas, encaminhar sugestões
de matérias ou mesmo denunciar quais-
quer irregularidades que estejam ocor-
rendo no âmbito da administração pú-
hlica estadual.

Painel Eletrônico

A instalação do sistema eletrônico
de votação é mais um avanço no projeto
de informatização da Assembléia de
Minas. A votação dos projetos encami-
nhados ao Plenário é feita através desse
sistema, que fornece, ainda, em tempo
real, os relatórios finais de cada votação,
com o número dos deputados votantes,
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rejeiç5o da proposição em debate, entre	garantindo :1 confiabilidack do sistema
outros (Lidos.	 e agilizan(l() o processo de votaclo.

Os deputados são identificados	Acionado o sistema, o painel eletrônico
por senhas individuais. De cada ponto	sinaliza a posição de cada Deputado e
de votaçio, é possível encaminhar	divulga as informações geradas pelos
apenas um voto para cada matéria,	relatórios fina is.

,i Assembléia utiliza os recursos da
i,fop,ndIica tanto para UR ii izar OS

seus procedimentos administrativos
quanto para dar suporte ao trabalho
dos Deputados.

.-'
0
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O LEGISLATIVO E SUAS RELAÇÕES
COM A SOCIEDADE

Representantes das diversas cor-
rentes de opinião existentes, os Depu-
tados são os responsáveis por trazer
para dentro do Legislativo as expectati-
vas e reivindicações da sociedade. Mas
o Poder Legislativo, como Instituição,
também pode facilitar a leitura da reali-
clade e aprimorar o trabalho de conver-
gir para o Parlamento os interesses da
sociedade, através de canais diretos de
participação.

Este é o objetivo dos ciclos de

cio a fim de recolher, junto às lider-anças
da comunidade, sugestôes para a elabo
ração do Orçamento. São as Audiências
Públicas Regionais, um novo passo rumo
à democratização do planejamento di
ação do poder público.

Seminários Legislativos

Os ciclos de debate são encontros
curtos, em geral de um dia, com a presença
de especialistas de projeçao nacional. A

Sem inários le/,Lslatii'os. uma
experiência inédita que
canaliza para o processo
lep,islat,rn as demandas da
sociedade,

debate, dos grandes seminários e dos
fóruns técnicos que a Assembléia
Legislativa vem promovendo desde 1991.
Esses encontros sistematizam a ação
dos grupos de pressão que já atuam
dentro do Parlamento e abrem espaço à
discussão dos grandes temas nacionais
e regionais.

Atuando corno mediadora entre
a sociedade e o Executivo estadual, a
Assembléia de Minas também vem rea-
lizando, desde 1993, encontros em cida-
des-pólo das macrorregiôes do Esta-

sua organizaçao ' mais livre e tem como
princípio básico propiciar uma visãoampla
do tema, com a participação de correntes
de pensamento divergentes. O objetivo
principal é fomentar a discussão dos
ternas que estão mobiliza ndo a sociedade.

Já os seminários legislativos,
uma experiência inédita nos
Parlamentos, têm um formato mais
elaborado. Duram, em média, três
dias, reunindo em debates e grupos
de trabalho os representantes das
entidades - não-governamentais e
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Crianças e adolescentes 1.'Lçitau, ('?«

freqüência a Asse,nbltja de Mu,

tendo a oportunidade de coniu'ee

aspectos do processo 1e'js/a1i, ' e

,il enctar o pm (k'pno,','at,e

públicas - ligadas ao tema determinado.
bem como as correntes de opinião exis-
tentes.

As entidades participam de todo
o processo de planejamento e execução
do evento, definindo tcmá rio,
cronograma cios trabalhos, especialistas
a serem convidados e o destino do
documento final, votado no último dia.
Para isso, elegem uma comissão de
representação, que também irá acom-
panhar todos os desdobramentos,
legislativos ou não, do seminário.

Ao fim de cada encontro, as
propostas contidas no documento apro-
vado pelas entidades passam a fazer
parte de um banco de informação mon-
tado para alimentar a produção de
projetos. O documento final é desdo-
brado em requerimentos, projetos e ate
propostas de emenda à Constituição,
para que a matéria (liSctitkla e votada
vire açao COflCR'li

Fóruns Técnico!

Enquanto os seminários
legislativos detectam as demandas da
sociedade, com ênfase na
representatividade dos participantes, os
fóruns técnicos cuidam ela elaboração
dessas demandas, com destaque para a
especialidade. Apesar da preocupação
técnica, as entidades representativas da
sociedade civil também São convidadas
a estar presentes

Os fóruns técnicos são, assim,
pequenos encontros dirigidos, onde a
t'laboraçàú legislativa vai buscar subsí-

7<	.	II ''7 ud	rspeci:i 1 i'7ias çor1;77rI -

dos, a partir de propostas já definidas
pelos parlamentares, pelos próprios se-
minários ou por determinação constituci-
onal, nos casos (Ias leis complementares.

No caso da legislação de iniciativa
do Poder Executivo, são assinados
convênios que permitem a discussão
dos temas com técnicos dos dois Pode-
res. Dessa forma, quando o Executivo
envia a proposição de lei à Assembléia,
já reflete os resultados de uma ampla
discussão técnica, pronta para análise e
apreciação políticas.

Ação Interestadual

Num pais de dimensões conti-
nentais como o Brasil, é natural que
alguns problemas envolvam mais de
um Estado da Federação, o que reco-
menda sua análise por todas as partes
interessa-das, como pressuposto para
o encaminhamento de soluções mais
adequadas e efetivas.

Essa realidade inspirou a As-
sembléia de Minas a conceber o que
denominou de "Comissão Interestadual
Parlamentar". O exemplo pioneiro é o
vinculado à Bacia cio Rio São Francisco,
ameaçada pelos conflitos de interesse
na exploração de seus recursos natu-
rais.

Representantes das Assembléias
Legislativas cios Estados da Bahia, de
Alagoas, Pernambuco Sergipe e Minas
Gerais reuniram-se, ao longo de um
ano, para analisar os vários aspectos
do problema e as alternativas existentes
visando à promoção do desenvolvi-
,fl<» flr(7 (1:1 RaH.i <'1, '	 1'vneiscn
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Nas Audiências Públicas
Regionais, prefeitos, trreadores e
lideranças da comunidade
discutem os princspats problemas
de cada regido e as prioridades
de ação do Poder Executivo
Estadual e da Assembléia de
Minas.
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já com o nome de Comissão

Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do Rio São Francisco, ou CIPE-São Fran-
cisco, a comissão vem atuando na busca
de alternativas para a recuperação
ambiental e o melhor gerenciamento dos
recursos hídricos cia bacia. A experiência
deverá resultar ria criação de outras CIPEs
para a promoção de estudos relativos a
outras bacias hidrográficas brasileiras.

Audiências Públicas Regionais

Cumprindo dispositivo constitu-
cional, e entendendo que é imperativo
ampliar os canais de comunicação entre
a sociedade e os poderes públicos, a
Assembléia de Minas vem realizando.
desde 1993, as Audiências Públicas Re-
gionais, que inauguraram uma nova eta-
pa na convivência entre o Legislativo
Estadual e os Poderes Executivo e
Legislativo dos municípios, bem como
propiciaram maior aproximação com as
entidades representativas dos interesses
de cada região ou segmento do interior
do Estado.

Através das Audiências Públicas
Regionais, a Assembléia Legislativa
diagnostica os principais problemas da
região, analisa as alternativas de solução

e colhe as reivindicações C sugestões da
comunidade, estabelecendo prioridades
para a negociação com o Executivo, na
elaboração do Orçamento, e reunindo
subsídios para a atividade legislativa e
política dos Deputados.

Em cada audiência, dezenas de
entidades apresentam e defendem suas
propostas, ficando para o próprio plená-
rio de representantes a definição das
prioridades da região. Com o apoio da
informática e de consultoria especializa-
cia, as centenas de propostas apresenta-
das transformam-se em um relatório
temático condensado, facilitando a análi-
se e a decisão de cada representante.
Todo esse processo é coordenado por um
Deputado e acompanhado de perto por
vários outros parlamentares, represen-
tando as Comissões permanentes. Cabe
ao Presidente da Casa, em cada audiência,
a coordenação da plenária final.

À lista de prioridades votadas
pelas entidades, soma-se uma segunda
lista, com as reivindicações de cada prefeito
presente à audiência. E, ao término da
reunião, elege-se uma comissão que vai
representar a região em todo o processo
que se segue à audiência, que inclui a
entrega das propostas ao Executivo e o
acompanhamento da elaboração do
Orçamento.
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A ASSEMBLÉIA E SEUS ESPAÇOS

Monumento

Para znaitar o inicio dos trabalhos da

Constituinte mineira, cm 1988, foi insta

lada ,,na escultura cm ferro fundido d

a1ista plàstíco Amilcar de ('astro, no ta,

o das Bandeiras. O ind ngulo dá pasa

à ,rpreseniaçào popular e aponta

caminho da construçãode,ocrôt,ca

ancírculo simboliza a aliança Socicda ir

Pød'i 	

n

' r'r' (,i

ele

Me,.êo Mr

Largo das Bandeiras

0 basteamento da Bandeira do Brasil e'

uma exigência prevista em lei federal que

deve ser observada por todas as insulte

ções e óràos públicos do Pais. Todos

dias, a Bandeira Nacional, a do Ertacle r

a do Município são hasteadas. às 8 bom'

e arfladas, às 18 horas O local, a?nJ

acabou por dar origem a manlfestaçórs

públicas, estimuladas pela c rzaç o eta

Tribuna Popular.

—
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Tribuna Popular

Parte integrante do Laigu das 13a;ulc':ras,
a Tribuna í'opular, toda em mármore, foi
construída em dezembro de 1991. Sinibo-
liza o compromisso do Poder Legislatu n
com a livre manifestação do pensamento,
direito fundamental da cidadania Ju mito
com o auditório-teatro e a galeria, ic'iii
põe o espaço políico-cziliural da ,4sseni
biria, concebido em meio a um processo
que e.vige crescente interação entre (

S( )C I('diriC

Auditório-Teatro

Com capacidade para / 2 pessoas, o
auditóriotc'at,n ó destinado a
çõcs de caráter sócio-politico-culivai/
Também abriga et'c'ntos programnaufra
pela Assembléia. vinculados a atividades
adm gnlstratii as e imistitucionais e ao :m2-

;i',rámbzo com a sociedade. ()projeto e do
arquitc'to .'lltsiro llardv c a
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Galeria de Arte

A Galena de •4,le.	jntetraPiIe do
Espaço PoUllco-Cultural. e aberta a mos -
iras de cunho arsísuco e educa:iz.o, com o
obje:its de fomentar a produção cultural
mineira e de ahngar exposições técnico-
cientflcas e documentais que, preferen-
cialmente, abordem o teuzário percomdo
pelo processo lez,'rslat., o

Iàà r1
-	LI

:1111Galerias

Das zaicnas do /'lvnano, o puhitcu pule
acompanhar os debates e votaçôes dos
matérias legislativas São 331 cadez,as.
que costumam ficar lotadas quando
assunto mobiliza o Interesse de um - ou
vários - segmentos organizados da soco
dade.
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Biblioteca

A Biblioteca da A yseo,hlea dispne dc

aceno de livpti e periódtcos que pocdc

consultado pelo público. O empréstimo

das obras é i'xclitsi, n para Deputados e

finCioná7*)S. Na Biblioteca, (tçtão os bati-

aç de dados destinados a /brnecer subsí-

dios à ação li'i,;eslaffi'a Eles informam

sobre a tramita ção das matérias e, ainda,

cobre a /e':slaçac, 'ctadoal a Partir de

/ 9-iÚ

:	1

.'	1
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W1 Capela

A (.'apela da -1s.c,uh/c-ia /('Pfl apacidade

para 36 pessoas l)e'sn nada ci realizaçao

de ,si essas e cultos eco nzôrucos, e (amFí/tn

um espaço de recolhimento para Deputa-

dos funcionarios e fintanle da casa

-
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Salão Nobre 411

H
As au:orsdades em i.,sita a Assembleia

são recebidas no Salão Nobre, próximo
ao Largo das Bandeiras. Nesse local.
normalmente são assinados os convê-
nios da Assembléia com outras insti-
tuições. Ele ainda abriga uma galeria
dos quadros com o busto de todos os ex-
Presidentes da Assembléia desde 1947

4'o Mt

1=	 ----	--.-.	-
Salão Oficial

Localizado ,w 2 andar do Ed/ïii
Tiradentes, o Salão Oficial também é des
finado à recepção de autoridades em
visita à Assembleia Dispõe de duas salas
de reunião, de uma pequena galeria de
arte com obras de artistas mineiros - que
integram  acervo da Casa - e de uma
videoteca com produções 1,isf It:clonaiç
sobre o Eçtado,
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