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fl	A Mesa da Assembléia, através da Phmefra-Secretaria, em cumprimento ao disposto noti	
artigo 80, inciso III, do Regimento Interno, apresenta aos Senhores Deputados o Relatório de

rAtividades da 1 Sessão Legislativa da 1 2 Legislatura, elaborado através do levantamento
dos trabalhos desenvolvidos por todos os setores da Casa no corrente exercício.
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19-Secretário
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Sr. 1 2-Secretário

Em atendimento à Portada n 9 118/91, orelatório de atividades da 1 2 Sessão Legislativa

da 1 2 Legislatura foi elaborado através de trabalho coordenado pelas servidoras Fádua
Hamdan de Matos Bayão, Elmira Izaura do Prado Soares, Cláudia Sampaio Costa, Maria
das Dores Abreu Amorim e Ângela Maria Moura Costa de Araújo, consolidado em docu-
mento que ora encaminhamos às mãos de Vossa Excelência para cumprimento ao dis-
posto no artigo 80, inciso III, do Regimento Inerno, que determina sua apresentação pela
Mesa da Assembléia na última reunião anual, através da Primeira-Secretaria da Casa.

DALMIR DE JESUS
Diretor-Geral

PAULO NAVARRO VIEIRA
Secretário-Geral da Mesa
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DA 1 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 12 LEGISLA

TURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1 - APRESENTAÇÃO

A busca do pleno exercício,pelo Poder Legisla-

tivo,de suas prerrogativas essenciais e a intensificação

da demanda social exigiram, no ano de 1991, a formulação de

um novo modelo de atuação parlamentar, voltado especialmen-

te para:

- integração do Poder com a Sociedade, median-

te a divulgação do trabalho legislativo e abertura da Casa

à participação de segmentos representativos da população;

- abordagem dos grandes temas de intere'-

lítico- social;

- elaboração da legislação complementar á Cons

tituição Estadual;

- elevação da qualidade do trabalho legislati-

vo a níveis de excelência;

- profissionalização dos servidores da Casa;

- modernização adritinistrativa.

Ao encerrar-se a presente Sessão Legislativa

a comparação entre as metas estabelecidas e a atividade de-

senvolvida possibilita-nos apresentar um saldo positivo e

constatar que a Assembléia vem retomando o espaço que lhe

é próprio, como grande palco de discussão dos principais

problemas da realidade mineira e de encaminhamento de solu

çóes.

2 - O TRABALHO LEGISLATIVO

2.1 - Plenário

E-

	

	 Nesse contexto, o Plenário da Assembléia viveu

em 1991 momentos de atividade intensa, merecendo destaque a

r	realização do Ciclo Nacional de Debates, de Seminários e a

t .	apreciação de grande número de proposições.
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[	
Foram discutidos temas de relevãncia, tais co

mo: Parlamentarismo X Presidencialismo, Código de Defesa do

	

r	Consumidor, Saúde e Cidadania, Modernização do Legislativo,

Privatização das Estatais, Educação e outros.

r Dentre as matérias apreciadas, algumas merecem

realce pela participação dos diversos segmentos interessa -

dos durante sua tramitação ou pela importância de que se re

vestiu a introdução da nova norma no cenário jurídico, pol

tico, econômico e social do Estado.

Exemplificando, temos a apreciação de 15 pro-

postas de emenda à Constituição; 7 projetos de lei comple -

rmentar; projetos de resolução, projetos de lei e a presta -

	

-	ção de contas doGovernador do Estado referente ao exercí-

cio de 1990, com matérias de grande destaque, como a emanci

pação de distritos; região metropolitana; direi-_n

midor; ouvidoria do povo; tributos estaduais;

blico; política de pessoal e salarial do Estado; caça e pes

ca; política florestal; política mineral; normas sobre o en

	

[	sino estadual; diretrizes orçamentárias e orçamento; aprova

ção de crédito para o Cardiominas; defesa do meio ambiente;

	

[	
política estadual sobre criança e adolescente e Plano Pluri

	

--	anual de Ação Governamental.

	

r	
2.2 - Comissões

Na esteira do fortalecimento do Poder LegislaL

tivo, a Constituição do Estado e o Regimento Interno con-

templam as Comissões da Assembléia com substancial amplia-

ção de sua competência e possibilidades de atuação.

	

r	
Durante o ano de 1991, ao mesmo tempo em que

se empenharam na implementação do Novo Regimento, as Comis-

sões assumiram com notável entusiasmo político o papel	a

elas reservado de ser um dos instrumentos de integração do

	

r	
Poder Legislativo com a Sociedade.

Assim, o trabalho de apreciação de proposições

É— e de discussão de temas de interesse social e político nas

Comissões foi pautado pela participação de representante

dos vários órgãos e da sociedade.

[
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	 Deve ser ressaltada a realização de audiências

públicas, inclusive regionais, que possibilitaram a partici

r	pação ativa dos segmentos sociais interessados	no debate

L .	das proposições em tramitação.

Destacam-se entre essas audiências públicas a

[ realizada pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Edu

cação, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer e de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçamentária para debate do Projeto de Lei

- no 198/91, que dispõe sobre o provimento da direção de uni-

rdade estadual de ensino, e a primeira audiência pública re-

gional, realizada pela Comissão de Política Energética, Hí-

drica e Minerária, no Município de João Pinheiro, para dis-

cutir com representantes locais a construção de barragens.

As Comissões realizaram também

sos municípios, visando debater - assuntos de int

comunidades locais. Participaram ainda de Seminários e pro-

moveram vários eventos relacionados com a matéria de sua

-	competência, destacando-se a edição da Cartilha "A Vitória

rdo Consumidor -Uma Aventura do Menino Maluquinho", inicia-

tiva da Comissão de Defesa do Consumidor, que contou com a

flparticipação do cartunista Ziraldo.

A contribuição técnica das Comissões manifes -

tou-se na notável elevação do nível de qualidade dos parece

1.	 res por ela emitidos, após exaustivo exame das proposições

sujeitas a sua apreciação.
[

	

	 Registre-se nessa participação o exercício, p

lá Comissão de Constituição e Justiça, do controle de cons-
[ -
	titucionalidade das proposições, o qual contribui de forma

-	inegável para a elevação da qualidade técnica das proposi-
ções da Assembléia e para sua adequação à nova ordem consti

tucional.

r	 É de se notar, também, o empenho de cada comis
1.	 são permanente em aprofundar a análise das matérias, obser-

vando a especificidade de sua competência, definida no Regi

t.	mento Interno.

Verifica-se, ainda, que as comissões parlamen-

tares de inquérito, constituídas durante o ano de 1991, uti

lizarain-se do poder que lhes foi conferido pela Constitui -

[	
ção para desenvolver um trabalho de investigação preliminar,

co	 Có0.
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acionando, para isso, o Poder Judiciário, no que lhe compe-

te.

As comissões especiais, em número de 18, proce

deram a estudo sobre diversas matérias, que subsidiaram a

atuação parlamentar.

O relatório-síntese do trabalho do Plenário e

das Comissões encontra-se em demonstrativos anexos.

3 - MESA DA ASSEMBLÉIA

A Mesa da Assembléia, enquanto comissão execu-

tiva e no exercício de sua competência privativa, dirigiu

os trabalhos legislativos e administrativos e propôs medi-

das de reorganização de sua Secretaria de forma a adequá-la

ao suporte das metas propostas.

Nas quarenta e nove reuniões, entre ordinárias

e extraordinárias, a Mesa da Assembléia foi autora de oito

projetos de resolução, destacando-se o que instituiu o esa

ço político e cultural da Assembléia Legislativa, cc

truturou o Grupo Especifico de Apoio à Representaç*.

co-Parlamentar.

	

Ressalte-se dentre as iniciativas da Mesa,	a

regulamentação da avaliação de desempenho dos servidores da

Secretaria da Assembléia; a criação do "Projeção Mineira!!

destinado a desenvolver ações interinstitucionais integra -

das entre o Poder Legislativo e os Poderes Executivo e Judi

ciário e diferentes segmentos e entidades da sociedade ci-

vil; a aprovação da programação e produção de programas te-

levisivos sobre o Poder Legislativo; a realização de concur

sos públicos para as classes de Consultor e de Analista de

Sistemas e da Seleção Competitiva Interna para FG-2; a ado-

ção de providências para o controle da presença de parlamen

tares em Plenário através de painel eletrônico, e a cele-

bração de convénio com a Prefeitura de Belo Horizonte, vi-

sando à recuperação da Praça Carlos Chagas, em benefício da

comunidade local.
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4 - SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA

Sob a orientação da Mesa e Supervisão da Dire

tona-Geral e da Secretaria-Geral da Mesa, a Secretaria da

Assembléia, durante o ano de 1991, forneceu suporte às ati-

vidades do Poder Legislativo, orientando-se pelas diretri-

zes que nortearam a atuação do Parlamento Estadual.

Nessa linha, destacam-se como medidas princi -

pais:

- implantação do Fõrum Técnico de Debates, pa-

ra subsidiar o processo de elaboração, especialmente das

leis complementares, visando à participação das diversas á-

reas da sociedade. civil interessadas na discussão para for-

mulação dos anteprojetos de leis, coleta de subsídios para

pareceres e acompanhamento, por esses setores, da tramita -

ção das matérias. Foram debatidos no Fórum Técnico importan

tes projetos como os referentes à Região Metropolitana e o

anteprojeto referente a microregiões;

- implantação do sistema de acompanhamento da

execução orçamentária, destacando-se a análise das suplemen

tações efetuadas pelo executivo, com o propósito de verifi-

car a correspondência entre as autorizações legais e os de

cretos delas resultantes;

- assessoramento e consultoria técnica e pro

cessual e apoio administrativo ao processo de elaboração da

legislação, inclusive a complementar à Constituição e às

atividades técnico-administrativas;

- adequação do desenvolvimento das reuniões das

Comissões às normas regimentais, com destaque para a elabo-

ração de minutas das suas normas internas de funcionmento;

- realização de atividades visando à divulga -

ção do trabalho legislativo, ao aperfeiçoamento dos mecanís

mos de acesso às informações referentes à tramitação de pro

posições e às normas jurídicas e à integração do Poder Le

gislativo com a sociedade, merecendo destaque o Seminário

"Democratização da Informação"; o aperfeiçoamento do "Diá -

rio do Legislativo", com a adoção de sumário e subtítulos;

a implantação do "projeto agendas", voltado para melhor a-

presentação e divulgação das pautas das reuniões de comis-

Ei	aD	 COD.
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sões; o boletim "Assembléia Informa"; o "Assembléia na Im-

prensa"; a criação do programa de televisão "Voto de Fato",

de rádio, "Assembléia Informa", e reformulação do programa

de rádio "Tribuna da Assexnbléia";a ampliação do circuito in

terno de TV; a contratação de consultoria e assessoria ex-

terna em comunicação social, e a implantação do sistema ele

trônico de votação;

- implementação da política de profissionali -

ção, com o incremento da participação em cursos, seminários,

palestras, simpósios, eventos técnicos e treinamentos volta

dos para a elevação da qualidade dos trabalhos desenvolvi -

dos, na busca da reciclagem, profissionalização e especiali

zação dos servidores. Ressalte-se a realização de diversos

cursos, bem como o incremento das discussões entre os servi

dores sobre os problemas de cadai setor, e a contratação de

consultoria externa na área de recursos humanos;

- implementação da política de racionalização

e modernização administrativa, destacando-se a realização

de reuniões entre os setores, visando uniformizar procedi -

mentos, planejar atividades e integrar as diversas áreas

identificação das rotinas e prioridades departamentais;ela-

boração de fluxogramas; redimensionamento do número de ser-

vidores; alocação de recursos humanos com base na adequação

do perfil do servidor às diversas tarefas, em atendimento

às diretrizes traçadas pela Resolução nQ 5.086; contratação
de consultoria externa na área de modernização administrati -

va; identificação das necessidades dos parlamentares quanto

aos serviços oferecidos pela Casa, levantando-se sugestões,

com a finalidade de elaboração de um planejamento da Secre-

taria da Assembléia para o próximo ano; continuidade do pro

grama de informatização da Assembléia, e implantação do sis

tema eletrônico de votação.

r

	
de 1991;
	Palácio da Inconfidência, aos	de dezembro

1
DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS

[

	
10-SECRETÁRIO
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PROJETOS, PROPOSTAS, MENSAGENS E REQUERIMENTOS

NUMERADOS APRESENTADOS EM PLENÁRIO EM 1991.

RELATÓRIO EXTRAÍDO DO BANCO DE DADOS MATE/MG

GERNCIA DE INFORMAC6ES INSTITUCIONAIS

EM 06/12/91

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS: 606

DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA DE CO1IISS40: 308

EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSBES1 373
AGUARDANDO PUBLICAÇÃO: 40

EM PLENÁRIO: 39

REMETIDOS PARA SANÇO: 38 -

TRANSFORMADOS EM NORMA JURíDICA: 63

RETIRADOS PELO AUTOR: 54

ANEXADOS: 03

ARQUIVADOS (PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE): 29

REJEITADOS: 02

SOBRESTADOS (PROJETOS DE LEI TRANSFORMADOS EM PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR: 03

PROJETOS DE RESOLUÇÃO APRESENTADOS: 21

EM TRAMITAÇO NAS COMISSEES: 05

EM PLENÁRIO: 4

REMETIDOS PARA PROMULGAÇÃO: i

TRANSFORMADOS EM NORMA JURíDICA: 10

SOBRESTADO (TRANSFORMADO EM PROJETO DE LEI): 01

7



PROPOSTAS DE EMENDA 4 CONW ITUIÇaO APRESENTADAS: jS

EM TRAMITAÇO NAS COMISSO-ES' 06
AGUARDANDO PUBLICAÇO: Gi

EM PLENáRIO: 07

TRANSFORMADAS EM NORMA JURíDICA' ei

RETIRADAS PELO AUTOR: Øj

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR APRESENTADOS: iS

r
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r
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EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSUES' es
AGUARDANDO PUBLICAÇÃO' ei

RETIRADOS PELO AUTOR: 0:2

TRANSFORMADOS EM NORMA JURíDICA: 95

ARQUIVADOS (PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE): 04

REMETIDOS PARA sAttCZo: ei

REJEITADOS' Qi

CORRESPONDÊNCIA

Mensagens do Governador do Estado - 169

Ofícios do Governador do Estado - 40

Ofícios do Tribunal de Contas - 24

Ofícios do Tribunal de Justiça - 9

Ofícios do Tribunal Regional Eleitoral - 1

Ofícios da Procuradoria-Geral da Justiça - 11
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