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1 - INTRODUÇÃO - Breves considerações sobre a
conjuntura brasileira

A tradição da ADESG em pensar e refletir sobre os problemas brasilei-
ros, formando e aperfeiçoando quadros dirigentes do Pais nos mais diversos
campos de atividade, leva-nos a propor, inicialmente, antes de considerarmos
o tema central de nossa exposição, algumas questões relativas à presente
conjuntura nacional.

Vivemos um tempo em que o Brasil experimenta uma crise de cresci-
mento que configura, sem dúvida, uma encruzilhada histórica. Estamos
pagando um alto preço por um modelo de desenvolvimento acelerado e ao
mesmo tempo desordenado, que provocou enormes distorções no perfil
socio-econômico de nossa sociedade.

Alguns estudiosos chegam a comparar os efeitos das bruscas mudanças
ocorridas no interior da sociedade brasileira, especialmente no período
compreendido entre 1950 e 1975, àqueles que se verificaram, guardadas as
proporções, na sociedade inglesa, em conseqüência da Revolução Industrial.

Com efeito, ao final da década de 40, o Brasil apresentava as caracte-
rísticas de uma sociedade marcadamente agrário-rural, com 70% de nossa
população vivendo da economia primária, instalada no interior de nosso
imenso território. Duas décadas e meia depois vamos encontrar uma total
inversão no quadro populacional e econômico do País, com 70% dos
brasileiros habitando os centros urbanos e metropolitanos, em razão da
marcha batida do processo de industrialização nesse período, conformando
o perfil típico de uma sociedade urbano-industrial.

Mudança de tal magnitude, em curtíssimo espaço de tempo, haveria de
produzir desequilíbrios e tensões de toda ordem, se considerarmos que essas
transformações se deram com forte participação de poupança externa e com
elevado grau de concentração da renda, causando, de um lado, uma profunda
dependência a centros de decisão externos ao País, enquanto, de outro,
ampliava consideravelmente as diferenças sociais e agravava os desequilíbrios
regionais já latentes no País

Exatamente no momento em que houve um refluxo do investimento
externo, no limiar dos anos 80, combinado com um esgotamento do modelo



de desenvolvimento até então adotado, tivemos a dimensão dos desafios que
teríamos pela frente Com a estagnação da produção e com a transição
política iniciada nos meados da década passada, o processo inflacionário
passou a alimentar-se da especulação financeira, com acentuada perda do
poder aquisitivo da moeda, aviltando os salários e condenando crescentes
massas urbanas ao subemprego ou ao desemprego aberto.

Nesse processo, enquanto as classes médias perdiam perspectivas de
renda e declinavam na escala social, os setores mais carentes viram-se
lançados a situações de marginalização social cada vez mais dramáticas.

Tal é o momento em que nos encontramos, com suas explosões de
violência e com um cenário social inquietante, a exigir, até, uma verdadeira
cruzada nacional contra a fome e a miséria.

É preciso ressaltar, igualmente, as graves conseqüências que o acelera-
do processo de transformação que a Nação vivenciou no período assinalado
acabou acarretando à representação política da sociedade brasileira. E de
supor-se, logicamente, que uma população em trânsito, migrando rapida-
mente do campo para as cidades, perdeu consideráveis referências em relação
aos seus representantes políticos. Este foi - e ainda é - um fator preponde-
rante no distanciamento que se estabeleceu entre o Estado e a sociedade em
nosso País.

Importa, porém, dizer que, ao lado do passivo, também acumularam-se
ativos. Houve, sem dúvida, um extraordinário impulso à modernização do
País: abriram-se novas fronteiras de desenvolvimento

'
construíram-se infra-

estruturas capazes de serem colocadas, ou realocadas, a serviço da retomada
do desenvolvimento nacional Passamos, ainda recentemente, por um notável
teste de maturidade política durante o traumático processo de impedimento
do ex-presidente da República. Enfim, parece-nos que chegou a hora de um
exercício adulto das nossas obrigações como cidadãos e de um acerto de
contas com nosso destino, no balanço que estamos sendo obrigados a fazer
do projeto nacional

Por isso, mencionamos a encruzilhada histórica em que estamos colo-
cados. Ou avançamos na construção de uma sociedade mais equilibrada, justa
e harmônica, ou então perderemos as oportunidades visíveis que estão
abertas a este País, que consegue somar, somente na região metropolitana de
São Paulo, um produto econômico que equivale ao de toda a Argentina.



2 - O PARLAMENTO - Síntese histórica e linhas de
evolução

É dentro deste cenário dinâmico e povoado de interrogações e alterna-
tivas que domina a sociedade brasileira que buscaremos situar a instituição
legislativa em nosso País, com seus dilemas e possíveis soluções, apresentan-
do, ainda, um painel sobre o esforço em que a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais vem-se empenhando para enfrentar essas questões.

Atentos ao escopo do ternário desta palestra, devemos, antes, traçar um
rápido histórico do Legislativo, observando suas origens e as linhas de sua
evolução em diferentes épocas e sociedades.

Num ponto convergem todas as análises e estudos sobre as raízes da
instituição legislativa. Tais raízes estão indissoluvelmente vinculadas à demo-
cratização dos instrumentos do poder. A semente dos parlamentos modernos
nasce, como assinala o prof. Luiz Navarro de Britto, com a democracia
representativa inglesa, que tem, na Carta Magna de João sem Terra, de 1215,
o seu grande marco inicial.

Outro grande marco da história da instituição parlamentar está assina-
lado pelas revoluções burguesas do século dezoito. Buscava-se, então,
transferir poderes dos monarcas para as casas legislativas, prosseguindo na
luta pela igualdade, pelo reconhecimento dos direitos dos cidadãos e pelo fim
dos privilégios da nobreza.

Assim, a luta contra o absolutismo encontrou um poderoso aliado
ideológico nas teorias da separação dos poderes, retomando, em novas bases,
as idéias de Aristóteles, com a previsão de órgãos diferentes para o exercício
da cada poder do Estado.

Na história desta construção do pensamento humano, vamos encontrar
em Locke e Montesquieu dois expoentes da teoria da separação dos poderes,
significando a passagem do direito divino dos reis ao princípio democrático.

Nesses termos, a instituição legislativa foi a grande defensora do ideário
liberal, em que se destaca a defesa dos direitos e liberdades individuais do
cidadão contra os possíveis abusos do Estado. Também nesse contexto cresce
a importância do Parlamento como trincheira avançada na proteção do
indivíduo contra ingerências estatais.



Esta etapa de afirmação da instituição legislativa, na qual, como assinala
o prof Eduardo Carrion, "... o regime parlamentarista de governo traduziu,
historicamente, a supremacia do parlamento" viria enfrentar, já no inicio
deste século, sérios desafios e obstáculos, colocando em xeque sua capaci-
dade de manter a coesão social e a democracia.

Indícios claros dessa nova realidade ficaram manifestos com a eclosão
das duas Guerras Mundiais, a ascensão de regimes totalitários e o acirramen-
to da chamada questão social.

O advento do Estado do bem-estar social vai determinar um novo
escopo para as atividades estatais e modificar substancialmente a correlação
de forças entre os poderes. Em nosso século, ao contrário do Estado mínimo
preconizado pelo ideário liberal, o Estado toma-se fortemente intervencionista,
ditando as regras dojogo econômico e assumindo o papel de grande provedor
de bens e serviços.

Instala-se, nesse contexto, uma longa história de conflitos entre o
Legislativo e o Executivo, a raiz do fortalecimento do segundo em detrimen-
to das prerrogativas do primeiro. No caso brasileiro, com a proclamação da
República e a instauração de um modelo presidencialista nos moldes dos
Estados Unidos, acentua-se a hegemonia do chefe do Estado, situação que
se prolonga até hoje.

3—O PAPEL DO PARLAMENTO - Eficácia versus
legitimidade

Exatamente em razão da ampliação das funções do Estado contempo-
râneo, intervencionista nos planos econômico, social e mesmo cultural,
abriu-se uma grande discussão, em nível mundial, sobre o papel do Parlamen-
to dentro do condomínio dos poderes estatais.

O professor Navarro de Britto resume tal discussão observando que,
desde a primeira guerra mundial, registrou-se um crescente fortalecimento
do Poder Executivo, enquanto as casas legislativas perdiam prestígio e poder
de decisão.



No caso brasileiro, ao lado dos acidentes institucionais ocorridos ao
longo da história republicana, com seu modelo de presidencialismo imperial,
as atribuições do legislativo foram restringidas a partir de 1964. Sob a égide
das Constituições de 1967 e 1969 - esta última chamada de Emenda
Constitucional n° 1 - o Congresso Nacional perdeu a iniciativa de projetos
de lei de importância para a Nação. Enquanto isso, o Executivo legislou por
meio dos Decretos-Leis. O instrumento do decurso de prazo foi usado na
função legiferante do Congresso.

Os instrumentos para controle do Executivo pelo Legislativo eram
meramente formais, se não inexistentes. Por outro lado, o Parlamento, sem
autonomia financeira, via-se privado de pessoal especializado e recursos
técnicos para um controle mais efetivo.

O papel de formulação das grandes políticas nacionais foi encampado
pelo Executivo. Dos gabinetes dos tecnocratas saíam prontos os planos que
determinariam o destino do País: ali eram feitas as opções fundamentais.

No início da década de 80, o saudoso Presidente Tancredo Neves dizia,
no Plenário da Assembléia de Minas, que "Realmente, o Estado moderno,
com a sua complexidade, a sucessão veloz dos fenômenos políticos, sociais
e econômicos, exigindo muitas vezes uma legislação rápida e eficaz, fez com
que o Legislativo fosse pouco a pouco transferindo para o Executivo essa
capacidade enorme do ordenamento jurídico e da norma legislativa, mas não
significa, de maneira nenhuma, desprestígio e de demérito do Legislativo"

No Mundo e no Brasil, instalara-se o dilema eficácia ou legitimidade.
Num tempo que exigia decisões rápidas e ações imediatas, não havia lugar
para o debate, para as composições, para o exame mais acurado das questões.
As necessidades políticas de respeito ao povo e à representação popular cedia
lugar aos imperativos tecnocráticos Estava decretado o anacronismo do
Parlamento

Hoje em dia, começa-se a perceber que a opção entre eficácia, conside-
rada como apanágio do Executivo, e Legitimidade, que se proclama como
inerente ao Legislativo e à representação popular, constitui, na verdade, um
falso dilema. O Executivo todo poderoso não foi eficaz o bastante para evitar
a ameaça de caos social que, no presente, paira sobre a nação brasileira. Por
outro lado, o cuidado de legitimação das decisões pelo respeito à vontade



popular pode exercer-se de forma célere, desde que dotado de bons e
modernos instrumentos.

Comungamos com José Honóno Rodrigues, para quem as falhas não
estão na forma de governo, mas no dissídio entre poder e sociedade. A grande
questão é a adoção de um modelo de prática parlamentar que torne o
legislativo expressão autêntica e fiel da vontade do povo.

4 - A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - Reconquista das
prerrogativas. A resistência das forças conservadoras.
Permanência da	supremacia do Executivo.

A Assembléia Nacional constituinte resgatou, para o Legislativo, impor-
tantes prerrogativas, essenciais ao poder no exercício de suas funções
institucionais. No texto constitucional, constam garantias básicas que asse-
guram a inviolabilidade do mandato parlamentar. O poder de fiscalização foi
ampliado e tivemos uma prova concreta disso nos acontecimentos que, no ano
passado, levaram à renúncia do Presidente da República.

Entretanto, constitucionalistas de renome reconhecem que, sob muitos
aspectos, a Constituição vigente concede menos ao Parlamento que a
promulgada em 1946

Inocêncio Mártires Coelho afirma que, "No Brasil, a nossa Constituição
atual, que neste particular está precisando de uma revisão atualizadora,
contém dispositivo que confere atribuição ao Congresso Nacional para, com
a sansão do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de
competência legislativa da União

Na prática, o que se verifica é que essa enumeração é meramente formal,
enunciativa de uma previsão de comportamento que efetivamente não se
verifica, porque, se confrontarmos esse dispositivo com o que atribui
competência ao Presidente para adotar medidas provisórias e com aquele que
lhe assegura iniciativa privativa para as leis que regulam determinadas
matérias, veremos que a participação do Executivo no processo legislativo é



substancialmente mais importante do que o papel desempenhado, no parti-
cular, pelo Congresso Nacional".

Na verdade, somos obrigados a dar razão ao autor. Não obstante o clima
democratizante em que foi votado o texto constitucional vigente, restrições
pesadas ainda tolhem o pleno exercício da função legiferante pelo Parlamen-
to. A título de exemplificação, citamos a enumeração do inciso II do artigo
61 da Constituição da República, que enumera leis de iniciativa privativa do
Presidente da República e atribui ao chefe do Estado a elaboração dos
diplomas de maior importância.

Ainda que prevalecessem esses limites, não podemos deixar de lembrar
a resistência das forças conservadoras à retomada das prerrogativas pelo
Legislativo. Logo após o término dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, essas forças promoveram uma campanha sistemática, nos
meios de comunicação social, com o objetivo de denegrir a imagem do
Congresso Nacional e das Assembléias Legislativas, visando ao propósito
impatriótico de gerar a desconfiança entre o povo e seus legítimos represen-
tantes. Hoje ainda, remanescentes do obscurantismo não perdem oportuni-
dade para atingir a imagem do Legislativo. Os mais radicais querem mesmo
fazer-nos crer nos perigos de uma ditadura do Parlamento. Não recuam nem
mesmo diante da contradição implícita nesta expressão: como se pudesse o
mais democrático dos poderes instaurar uma ditadura!

5— CAMINHOS E PERSPECTIVAS - A parceria com a
sociedade. Ampliação das competências. Diálogo com o
Executivo. Capacitação técnica. Integração das
Assembléias Legislativas.

Conforme há pouco afirmávamos, a crise não é da instituição parlamen-
tar. Esta última é uma aquisição definitiva das democracias. O que se
questiona é a adequação de um modelo de prática parlamentar levado a cabo
nos tempos áureos do liberalismo clássico e as demandas sociais deste final



de século. As soluções apontam para um novo Parlamento
Em primeiro lugar, é preciso que o Poder busque ser uma expressão

cada vez mais autêntica do povo. Nesse sentido a saída é uma atitude
corajosa de abertura, de estabelecimento de verdadeira parceria com a
sociedade. Os segmentos organizados da sociedade civil não substituem o
Legislativo como instituição catalisadora dos anseios e da vontade geral.
Abrir as portas a eles dá outra dimensão às atividades do Poder e garante a
autenticidade da representação popular

Entretanto, para que a comunidade não se sinta iludida ao procurar, no
Parlamento, solução para suas demandas, é preciso que a revisão constitu-
cional amplie as competências desse Poder, Só assim não será ele impotente
para articular respostas às grandes questões nacionais. O Congresso tem que
se tornar o centro formulador das políticas globais de governo Naquela Casa

e não no Executivo tem que ser preparado o plano para fazer reverter a
situação que ameaça romper o tecido social.

Intensificar o diálogo com o Executivo é outra premissa básica para a
adequação do Parlamento aos dias atuais.

Esse diálogo devera, necessariamente, resolver-se em uma co-respon-
sabilidade em que a ninguém seja dado o privilégio de eximir-se do ônus de
medidas amargas.

A eficiência na produção de leis boas e o múnus de fiscalização e
controle exigem capacitação técnica. Por isso, o Legislativo contemporâneo
tem que investir na formação de um quadro de especialistas. Imprescindível
que seja também dotado de recursos tecnológicos que lhe permitam
trabalhar rápida e eficazmente a informação. E preciso colocar a tecnologia
de ponta trabalhando pela democracia. E preciso colocar instrumentos que,
até hoje, serviram ao grande capital a serviço da causa do povo.

As Assembléias Legislativas sofrem de uma dupla limitação. Além das
restrições quanto à iniciativa de projetos de leis, padecem, ainda, dos
defeitos de um federalismo tímido. A Constituição vigente concentra grande
soma de competências na União, deixando aos Estados Membros uma pobre
autonomia.

Esses obstáculos poderão ser superados mediante íntima integração
das Casas Legislativas estaduais entre si. Para vencê-los, é ainda necessário



um contato permanente entre as bancadas estaduais e federais. Assim, as
Assembléias poderão também contribuir para a formulação das políticas
nacionais e para compatibilizar as demandas das partes com as possibilidades
do todo.

6— NOSSA CAMINHADA NA ASSEMBLÉIA DE
MINAS: A busca da parceria com a sociedade. As
principais iniciativas.

Logo após a promulgação da Constituição Estadual, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais sentiu necessidade de repensar sua prática.
Durante a Constituinte Mineira, a Casa foi colocada no centro dos aconte-
cimentos, e o povo passou a freqüentá-la em massa.

Essas novidades já apontavam um caminho: o caminho da abertura do
Poder à comunidade.

Percebeu-se, entretanto, que a instituição, sua cultura, seus processos,
seu trabalho eram ainda desconhecidos do grande público. Isso alimentava
mitos e preconceitos. A Assembléia de Minas tornou-se, então, transparente
e buscou multiplicar os canais de comunicação com a sociedade. O Legisla-
tivo esforçava-se para deixar de ser uma caixa preta e mostrar-se ao povo, em
sua realidade.

Sentimos que a comunidade exigia mais. Ela queria participar, de forma
ativa, da vida política e do processo da elaboração de leis. Por outro lado,
chegamos à consciência de que o legislador não podia mais exercer sua tarefa
de forma isolada, contando apenas com seus contatos pessoais com as bases
eleitorais e com sua sensibilidade política.

Era preçiso estabelecer uma parceria permanente com a sociedade
mineira. Criamos, então, mecanismos institucionais que possibilitam essa
parceria.



6.1 - OS SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS:
Entre esses mecanismos, estão os seminários legislativos. Eles são

eventos de grande porte para a discussão de temas conjunturais e para o
encaminhamento de propostas para a solução de questões relativas a esses
temas. São realizados em parceria com entidades da sociedade civil. Os
últimos, sobre políticas agrícola e agrária - Minas Terra - e sobre saneamento
- Saneamento é Básico - representaram o resultado de um processo de
amadurecimento que se desenvolveu por mais de dois anos. Na primeira
semana de setembro, realizamos um seminário sobre política habitacional,
com o título Moradia: Alicerce da Cidadania que contou com a colaboração
de mais de trinta entidades.

Um seminário legislativo é, na realidade, um processo complexo que
envolve quatro fases. A primeira é a de motivação ou de mobilização, em que
a Assembléia, provocada geralmente por uma ou mais entidades, mobiliza os
setores sociais envolvidos no tema, para que se estabeleça a parceria entre o
Legislativo e a Sociedade.

Normalmente, contando com a adesão de algumas dezenas de entidades,
inicia-se a fase de planejamento, com a participação ativa e efetiva dessas
entidades. O planejamento envolve a organização e a preparação de um
material inicial, constituído de informações e questões básicas sobre as quais
os participantes trabalharão.

Na fase de realização, os temas e subtemas são trabalhados em sessões
de grupos de trabalho e em sessões plenárias, com vistas à elaboração de um
documento final, sintetizando as propostas aprovadas pelos participantes.

A última fase consiste no acompanhamento da implementação dos
resultados. Uma comissão de representação composta pelas entidades par-
ticipantes terá como função acompanhar e avaliar, junto à Assembléia
Legislativa, a implementação institucional das propostas contidas no Docu-
mento Final. Assim, fica assegurada a cobrança de resultados práticos do
seminário

Os Seminários Legislativos produziram já diversos resultados concre-
tos, seja no que respeita á elaboração legislativa seja no que respeita à
implementação de políticas governamentais para os setores envolvidos. Os
projetos de lei sobre política agrícola e política de saneamento básico para o



Estado já se encontram em tramitação na Assembléia.
Um dado muito positivo dos seminários é fazer com que se assentem,

fado a lado, na mesa do diálogo, as diversas partes envolvidas. O encontro de
empresários e trabalhadores, comunidades e órgãos públicos, grandes pro-
prietários e posseiros contribui para desfazer preconceitos, minar radicalis-
mos e produzir propostas realistas e adequadas a nossa situação.

6.2 - CICLOS NACIONAIS DE DEBATES:
Outra iniciativa relevante são os ciclos nacionais de debates. Eles

constituem reuniões da Assembléia Legislativa, abertas à participação popu-
lar, em que especialistas, autoridades e entidades debatem determinado tema
de relevância nacional. Possibilitam a inserção da Instituição e da população
do Estado na discussão das grandes questões nacionais.

Privatização, política tributária., violência, revisão constitucional, têm
sido, entre outros, temas desses eventos

6.3 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS:
O grande canal de comunicação com a sociedade inaugurado pela

Assembléia Legislativa neste ano de 1993 são as audiências públicas regio-
nais. Elas foram previstas na Constituição Estadual. São reuniões das
comissões técnicas da Casa, que se realizam em cada uma das oito
macrorregiões do território mineiro durante o primeiro semestre legislativo.

Pelas audiências públicas, o Parlamento faz-se itinerante e vai ao
encontro da população lá onde ela está e vive sua realidade cotidiana. Elas
representam um poderoso esforço de interiorização das ações da Instituição,
em busca da maior participação popular, de forma que se torne possível um
exercício efetivo da cidadania.

Por elas, objetivou-se, entre outras coisas, o conhecimento das realida-
des regionais, de modo a orientar com dados fiéis a atuação do Poder
Legislativo Buscou-se, ainda, coletar contribuições para a elaboração
legislativa e colher elementos que possibilitem à Assembléia contribuir para
o planejamento do Estado e para a elaboração orçamentária.



6.4 - O NOVO PERFIL DAS COMISSÕES TÉCNICAS:
O professor Paulo Bonavides ensina que "O Parlamento não é o plenário

mas o plenário e as comissões técnicas". O ilustre constitucionalista assegura,
ainda, que "Poder-se-ia até dizer que o futuro do parlamento como instituição
em grande pai-te se acha na dependência da esfera de ação e trabalho das
comissões, sobretudo de seus padrões de aperfeiçoamento, tecnicidade e
elevação qualitativa".

O novo Regimento Interno da Assembléia Legislativa deu às comissões
maior poder de deliberação, e elas vêm desempenhando um papel fundamen-
tal no processo de elaboração legislativa.

O trabalho das comissões técnicas vem adquirindo uma nova dinâmica,
abrindo-se muito mais à participação de entidades representativas de classe,
de representantes dos setores produtivos e dos próprios órgãos do Executivo.

6.5 - A ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Uma das funções mais importantes do Poder Legislativo, dentro dos

limites da competência que lhe confere a ordem legal vigente, é apreciar e
aperfeiçoar os planos do Governo. Numa democracia plena, em que as regras
dojogo são respeitadas, não há lugar para pacotes e calotes, porque os planos
governamentais têm de passar pelo crivo do Parlamento.

Pela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela apreciação da
própria proposta orçamentária, os Deputados têm condições de avaliar as
prioridades da administração e até mesmo de alterá-las, mediante emendas.

Ocorre que, como o orçamento é um plano, e não temos uma tradição
sólida de planejamento neste País, nem sempre as leis orçamentárias recebem
a devida importância.

Nesse sentido, o Parlamento mineiro vem atuando em duas frentes. Em
primeiro lugar, estamos desenvolvendo programas informatizados de acom-
panhamento da execução orçamentária. Em segundo lugar, colocamos em
ação, mais uma vez, a parceria com o povo. Elaboramos um Guia do
Orçamento, cartilha didática que informa, de maneira clara e objetiva, como
é escrita a proposta orçamentária e a sua importância. Com isso, pretendemos
despertar o interesse sobre o assunto e criar uma nova consciência da sua
relevância.



6.6 - PROJETO DE REVISÃO CONSTITUCIONAL:
Entre as grandes questões nacionais que se levantam nesse momento,

cresce a da revisão constitucional. Sem entrar no mérito das discussões
teóricas em torno dela, o certo é que o artigo 30 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta da República determina que ela seja
feita.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais não quer ficar fora desse
processo. Ainda mais que a mudança de dispositivos da Constituição Federal
acarretará alterações na Constituição Mineira.

Por isso, já nos mobilizamos nesse sentido. Nossas ações devem
desenvolver-se em duas etapas, segundo o seguinte esquema:

i' Etapa: Formulação da contribuição da Assembléia Legislativa para a
revisão da Constituição Federal.

Essa primeira etapa terá uma primeira fase de debates preliminares
abertos ao público, que já está ocorrendo.

Uma segunda fase prevê a discussão de propostas para a revisão da
Constituição Federal, com reuniões das comissões permanentes abertas ao
público. A Assembléia intensificará então o diálogo com as forças produtivas
e setores organizados da sociedade para encaminhar sugestões ao Congresso
Nacional.

2' Etapa: Preparação da Revisão Constitucional Estadual, que terá
também duas fases.

A primeira fase prevê o acompanhamento da revisão federal e a segunda
será a da instalação da Assembléia Revisional Estadual, com prazo de 180
dias» após a promulgação da revisão federal, para o encerramento dos
trabalhos.

6.7 - CIPE - SÃO FRANCISCO:

Entre as iniciativas de maior vulto suscitadas pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais na área de preservação ambiental, encontra-se a Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE São Francisco. A
comissão, instalada por sugestão do Parlamento Mineiro, é integrada por



representantes das Casas Legislativas dos Estados de Minas, Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Trata-se de iniciativa inédita, inspirada nos
princípios do desenvolvimento sustentável, e que vem dando valiosa contri-
buição para a solução de questões sociais, econômicas e ambientais que
envolvem a bacia do grande rio.

As conclusões da CIPE São Francisco têm sido acatadas em âmbito
nacional, e já se podem vislumbrar seus primeiros resultados concretos.

6.8 - POLÍTICA ADMINISTRATIVA:
No âmbito interno, a Assembléia Legislativa tem implementado políti-

cas administrativas que visam sobretudo a adequar seus quadros técnicos às
novas demandas da sociedade em relação ao Legislativo. A inauguração da
Escola do Legislativo significou um grande passo para a profissionalização
de nosso servidor.

Recentemente, foram tomadas medidas com o objetivo de enxugar a
estrutura da Assembléia, torná-la mais ágil e eficiente. Extinguimos vários
cargos comissionados e fizemos os ajustes finais para que o plano de carreira
funcione perfeitamente dentro da filosofia original que o inspirou.

Todas essas medidas foram tomadas com o auxílio de consultorias
externas idôneas e isentas que já prestaram serviços às maiores empresas
públicas e privadas do País.

Para melhor servir ao povo das Gerais, estamos desenvolvendo progra-
ma de qualidade total, que pretende maximizar resultados e atingir a
excelência na produção legislativa.

6.9 - INFORMATIZAÇÃO:
Ao lado da especialização do pessoal, desenvolvemos um ambicioso

programa de informatização que atende não só às necessidades administra-
tivas, mas também ao processo legislativo Assim, estamos buscando a
conciliação entre eficiência e legitimidade, que parece impossível aos olhos
dos detratores do Poder Legislativo

O projeto "Assembléia on Line" colocou um terminal de computador em
cada cidade-pólo do Estado, em órgãos públicos e entidades de classe. A
tecnologia de ponta está facultando ao cidadão das mais diversas regiões



mineiras o acesso direto às matérias em tramitação no Plenário e nas
comissões, bem como a todos os nossos bancos de dados.

Via de mão dupla, o "Assembléia on Line" permite que as comunidades
não só acompanhem o trabalho de seus Deputados, mas que também enviem
à Casa demandas e sugestões.

6.10-CONCLUSÃO
Todas essas iniciativas, principalmente aquelas que têm como objetivo

a parceria com a sociedade e o aperfeiçoamento técnico, têm merecido o
reconhecimento das Casas Legislativas de diversos Estados da Federação.
Temos recebido constantemente comissões dessas instituições, que vêm
conhecer nosso funcionamento e nossos programas.

Comjusto orgulho podemos dizer que Minas tem dado sua contribuição
para o aperfeiçoamento do Parlamento no País e tem conseguido fazê-lo -
digamo-lo sem falsa modéstia - com êxito considerável.

O segredo desse sucesso está na vontade firme, que compartilhamos
com nossos pares, de estabelecer uma parceria honesta com nosso povo,
apostando na participação e na democracia.
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