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APRESENTAÇÃO

AMesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais vem estrear uma nova prática no Legislativo

Mineiro: trazer a público, em forma de prestação de contas,
o relatório de suas atividades referentes ao biênio 91/92.

Ao lado dos relatórios de atividades da Assembléia,
apresentados anualmente ao final de cada Sessão

Legislativa Ordinária, o Relatório da Mesa tem como
finalidade, além de prestar contas do trabalho realizado,

destacar as diretrizes e decisões adotadas, com o objetivo
de subsidiar as ações da próxima Mesa Diretora

assegurando o princípio da continuidade administrativa.
Com essa medida, prevê-se uma racionalização do

processo de transição, uma vez que os novos dirigentes
podem tomar conhecimento imediato da realidade que

passarão a gerir. Por outro lado, o corpo de deputados pode
fazer uma avaliação segura do trabalho realizado

por seus representantes na Mesa Diretora no
mandato que ora se encerra.

Com isso, ganha o povo de Minas, à medida em que
continua contando com uma Assembléia atenta ao

cumprimento de suas atribuições constitucionais, sensível
aos mais avançados princípios do bom gerenciamento e

sintonizada com as aspirações da sociedade.



"Empenhar-nos-emos para, através da	7
profissionalização de nosso corpo funcional bem

como da agilização dos procedimentos e do
envolvimento de Deputados e Servidores, tornar

o Legislativo um Poder apto a conciliar
a exigência democrática

do diálogo e da participação com o imperativo
contemporâneo da eficiência".

(Trecho do pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz por
ocasião de sua posse corno presidente da Assembléia, em fevereiro

de 1991)



VENCENDO NOVOS DESAFIOS 9

Uma conjuntura econômica, política e social complexa e delicada
marcou o tempo em que a Mesa da Assembléia tomou posse.
Internacionalmente, a guerra do Golfo Pérsico envolvia a humani-
dade num conflito então indefinido e muito preocupante.
No Brasil, o risco de inflação com recessão, ameaçava a economia
nacional.
Rumores de uma revisão antecipada da Constituição, inquieta-
vam os meios políticos, atentos a um provável recrudescimento do
autoritarismo.
Os surpreendentes índices de votos brancos e nulos das últimas
eleições evidenciavam a crise da política parlamentar e a neces-
sidade de um novo perfil para o homem público.
No fundo, o somatório de todos esses elementos indicava novos
desafios para todos os setores envolvidos no processo decisório.
Eleita nesse contexto, a Mesa da Assembléia pautou sua ação de
forma a dar continuidade à implementação dos princípios da
Constituição Estadual promulgada em 21 de setembro de 89.
A necessidade de buscar o pleno exercício de suas prerrogativas
e a intensificação da demanda social exigiram do Poder Legisla-
tivo um novo modelo de atuação parlamentar.
Com base nesses pressupostos, a Mesa decidiu formular suas
diretrizes básicas, estipulando metas a serem atingidas durante
o mandato que ora iniciava.



10 PRINCiPAIS METAS DA MESA

Incrementar as relações com os vários segmentos da sociedade,
visando assegurar sua mais efetiva participação no processo
legislativo e promovendo a divulgação do trabalho realizado.

• Promover a abordagem dos grandes temas de interesse
político-social, transformando as conclusões em subsídios para a
ação parlamentar.

• Estimular a profissionalização dos servidores da Casa,
objetivando a elevação da qualidade do trabalho legislativo a
níveis de excelência.

• Implementar medidas de modernização administrativa.

Ao fixar essas metas, acreditou a Mesa estar norteando sua ação
de forma a atender as aspirações populares, obediente à Consti-
tuição e sintonizada às boas normas de gerenciamento
contemporâneo.
No papel de comissão executiva e no exercício de sua competên-
cia privativa, a Mesa da Assembléia dirigiu os trabalhos legislativos
e administrativos e propôs medidas de reorganização de sua
Secretaria visando adequá-la ao suporte das metas propostas.
No biênio 91/92, a Mesa realizou 88 reuniões, entre ordinárias e
extraordinárias, quando apresentou 20 projetos de resolução.



PRINCIPAIS INICIATIVAS DA
MESA DA ASSEMBLÉIA

Com o objetivo de incrementar as relações com os vários
segmentos da sociedade e promover a divulgação do
trabalho realizado

- implantação de programas de rádio e de televisão sobre as
atividades do Poder Legislativo

- implementação do projeto "Assembléia On Line' , propi-
ciou o acesso de 17 Câmaras Municipais sediadas em cidades-
pólo do Estado ao banco de dados da Assembléia

- criação do Espaço Político-Cultural no Palácio da Inconfidên-
cia (auditório-teatro)

- celebração de convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte e
o Banco do Brasil, para a recuperação da Praça Carlos Chagas, em
benefício da comunidade local

Com reflexos no âmbito institucional
- criação do Grupo Projeção Mineira, destinado a desenvolver

ações intereinstitucionais integradas entre o Poder Legislativo e
os Poderes Executivo e Judiciários e diferentes segmentos e
entidades da sociedade civil.

- realização de seminários legislativos e fóruns técnicos e
ciclos de debates.

- realização dos eventos comemorativos do Bicentenário da
Morte de Tiradentes.



- implantação da Comissão Interestadual Parlamentar de Es-
tudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco - CIPE - São Francisco, destinada a iniciar a
definição de uma política regional de gerenciamento de bacias

- criação de duas comissões compostas de parlamentares,
destinadas, a primeira, a receber sugestões e propor alterações ao
Regimento Interno e, a segunda, a acompanhar a revisão da
Constituição da República e a receber sugestões para a revisão da
Constituição do Estado

- aprovação da Proposta Orçamentária da Assembléia para o
exercício de 1993, do Planejamento Estratégico da Assembléia
para o ano de 1992 e da Proposta de Diretrizes para o Planejamento
das Atividades da Secretaria da Assembléia para o exercício de
1993

Com vistas à profissionalização dos servidores da Casa,
objetivando a elevação da qualidade do trabalho legislati-
vo à níveis de excelência

- regulamentação do instituto da Avaliação de Desempenho
dos Servidores da Secretaria da Assembléia.

- realização de concursos públicos para as classes de Consultor
e de Analista de Sistemas e da Seleção Competitiva Interna para
FG-2.

- homologou o resultado do Concurso Público para o cargo de
Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria - Comunicador
Social e da Seleção de Candidatos ao exercício da Tarefa Especial-

- criação da Escola do Legislativo.

No âmbito da modernização administrativa
- implantação do painel eletrônico no Plenário.
- aprovou a campanha Trabalhe Bem, Viva Melhor!"
- determinou a expansão dos recursos da Informática em todos

os setores, simplificando rotinas, modificando procedimentos e
regulamentando as ações administrativas mais complexas para
garantir a sua agilização.



PRINCIPAIS INICIATIVAS DA MESA NO
EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA PRIVATIVA

- emissão de pareceres sobre projetos de resolução e requeri-
mentos

- aprovação de balancetes, demonstrativos e relatórios finan-
ceiros, elaborados pelo Departamento de Finanças e Contabilidade
-DFC

- aprovação e prorrogação de vários contratos e convênios,
dentre os quais os de prestação de serviços de consultoria e
assessoria para desenvolvimento gerencial, visando à moderniza-
ção da estrutura administrativa da Casa

- elaboração do documento intitulado "Documento Básico
para a Gestão Administrativa



14 CONCLUSÃO

Ao final de dois anos de intenso trabalho, a Mesa da Assembléia
sente-se tranqüila para produzir um documento desta natureza,
onde o público pode ter uma visão integral das ações
implementadas e, por si só, julgar as atividades dos deputados
estaduais mineiros.
Ao passar a direção da Assembléia Legislativa aos seus pares a
serem eleitos, os membros da Mesa o fazem com a certeza de que
a nova Mesa terá pela frente um árduo caminho a percorrer, mas
também o fazem com a convicção de que o roteiro será facilmente
definido com base nas informações contidas neste relatório.
Assim, ao prestar contas de sua atuação ao povo mineiro e
finalizar para os futuros dirigentes as diretizes já definidas que
balizaram o trabalho realizado, a Mesa dá por concluída sua
missão, esperando ter correspondido às expectativas populares e
de ter avançado na meta constante de fortalecer a instituição que,
democraticamente, acata e processa as contradições, desejos,
aspirações e necessidade do povo mineiro, razão exclusiva de sua
existência.
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