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ACASA  DAS LEIS
Um poder popular

Guimarães Rosa poderia dizer: "Aqui está o Legislativo! Aqui está a Democracia!"
De fato, o Poder Legislativo somente existe como função pública no quadro do sis-
tema democrático de governo, com a repartição dos poderes que se completa com o
Executivo e o Judiciário.

Esta apresentação institucional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, objeto da presente publicação, busca reforçar essa idéia central que constitui
a essência do Poder Legislativo. Ele, afinal, é um Órgão de representação popular, cu-
jos titulares - os Senhores Deputados - dispõem de uma delegação conferida pela
livre escolha dos cidadãos através do sufrágio universal - o voto, simplesmente.

Esta delegação define que os parlamentares são responsáveis pela elaboração das
leis que vão reger as relações sociais, leis necessárias para o convívio em sociedade.
Cabe-lhes, também, fiscalizar e controlar a administração pública - uma missão que,
em termos civilizados, está identificada com os valores do regime democrático.

Nas sociedades modernas, o papel do Legislativo adquire importância crescente
na mediação dos conflitos estabelecidos na vida social. Casa plural, que acolhe repre-
sentantes dos mais diferentes extratos sociais e ideológicos, o Legislativo é o palco de
negociação política dos interesses contraditórios - e outra vez conflitantes - que [en-
sionam as relações entre os mútiplos grupos sociais.

A exemplo da saúde para o organismo humano, é um Poder cuja importância
mais se evidencia quando entra em colapso, sendo alvo predileto dos vírus au-
toritários, tão comuns nas sociedades politicamente instáveis, com acentuado "dé-
ficit" democrático.

Compreender melhor o papel do Poder Legislativo é, portanto, uma tarefa prio-
ritária no processo de reorganização democrática da sociedade brasileira. A presente
publicação busca contribuir para esse fim, numa linguagem simples e acessível aos
cidadãos de todas as classes, que precisam, aliás, se aproximar mais, e com urgência,
nas oportunidades e nos benefícios do desenvolvimento brasileiro. Também para en-
frentar esses impasses existe o Poder Legislativo. E existe a Política como instrumento
de mudanças.

É esta experiência de cidadania que apresentamos ao leitor.
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O PODER LEGISLATIVO E A SUA
IMPORTÂNCIA NO REGIME DEMOCRÁTICO

O Poder Legislativo é o
espaço do conflito que produz
e abre caminhos para o
entendimento

A história do homem pode ser lida pela
sua busca em aperfeiçoar formas de governo.

A democracia originária da Grécia Antiga
foi o modelo mais avançado e perfeito que a hu-
manidade conseguiu atingir nessa busca. Nela o
povo é a origem e o fim do poder dos gover-
nantes. O povo é quem toma as decisões que
vão influir na condução do seu destino. No en-
tanto, à medida que as sociedades vão se tor-
nando mais complexas, a participação de cada
indivíduo no processo decisório torna-se cada
vez mais difícil.

A Democracia Representativa surge, então,
como um sistema que vai permitir ao povo es-
colher aqueles que irão, em seu nome, governar
e elaborar as leis que vão reger a vida em co-
munidade.

O sistema democrático no mundo moderno
é sustentado por três Poderes independentes e
harmónicos 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 ad-
ministração pública. As leis são feitas por repre-
sentantes dos cidadãos, escolhidos através do
voto secreto \o Brasil, a cada quarc anos. os
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cidadãos vão as umas escolher aqueles que os
representarão nas Câmaras Municipais,
Assembléias Legislativas, na Câmara Federal e
Senado da República.

Dos três Poderes, por característica pecu-
liar, o Legislativo é o que está mais próximo da
sociedade, por representá-la em seus vários
segmentos. Nesse sentido, ele se mantém per-
manenternentc aberto à influência dos grupos
sociais, de entidades representativas e de lide-
ranças comunitárias.

O Executivo, quanto mais é representativo,
é porta-voz da maioria da população. É no
Legislativo que as minorias se fazem ouvir.

As decisões de maior interesse podem ser
acompanhadas de perto pelos cidadãos, quer
nas galerias dos Parlamentos, quer no combate
direto com os seus representantes.

Peça importante neste processo de decisões
são os partidos políticos. Através destas agremia-
ções, os cidadãos se tornam candidatos para
representar o povo e obterem um mandato par-
lamentar. Abrigando representantes de vários
matizes ideológicos, o Poder Legislativo é um
espaço do conflito que produz, que abre ca-
minhos para o entendimento e para a adminis-
tração de interesses contraditórios. Em sua
.mposição atual, a Assembléia Legislativa é

:'rmada por representantes de 14 partidos
liticos.

O grau de legitimidade do Poder em uma
:cmocracia representativa está diretamente
elicionado com a eficácia dos seus canais de

)resentaçào. E a qualidade da representação
depende do nível de organização da sociedade.

or isso, cabe também ao Poder Legislativo ira-
bilhar pelo aprimoramento do nível de organi-
:u,ão da sociedade através do incentivo à par-

, pação popular.
Este é o objetivo dos seminários legisla-

tivos, fóruns técnicos e audiências públicas que
o Legislativo mineiro vem desenvolvendo,
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No bicameralismo, o Semiatojunciomiava no
prédio da Avenida João Pinheiro e a Cãnmara
Estadual na Praça Ajonso Arinos, prédio que,
mais tarde, abrigou a Assembleia Legislativa
e depois foi destruido por uni incêndio

4

HISTÓRIA DO PODER
LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS

0 caminho percorrido pela Assembleia
legislativa ate o Palácio da Inconfidência, sua
atual sede, começa no prédio onde hoje fun-
CiOflI o Museu Mineiro • na Avenida João
Pinheiro. Lá foi instalado, no hnal do século
passado, quando a Capital foi transferida de
Ouro Preto para Belo 1 lorizonte. o Senado do
Estado de Minas Gerais, e o prédio ficou co-
nhecido corno 'Senadinho. Era a sede do
Congresso Legislativo de Minas Gerais. consti-
toldo ainda pela Câmara dos Deputados
Estaduais, que tinha sua sede na Praça Afonso
Arinos, num predio construido especialmente
para este fim.

Com o 1 tio do hicameralismo e a cxii nçâo
das duas casas legislativas, a Assembléia
Legislativa instalou-se na Praça Afonso Arinos,
de onde saiu por circunstâncias trágicas. uni in-
cêndio destruiu o prédio. na noite dc 16 de
setembro de 1959. Toda a memória documen-
tal da Assembléia transformou-se em cinzas, in-
clusive os arquivos das Constituintes estaduais
de 1935 e 1947, acarretando um prejuízo incal-
cuflivel. Cadeiras, mesas e máquinas foram sal-
vas, mas dos arquivos só sobraram alguns
fichários de proposições em tramitação. Foi

uma noite de aflição e desespero, já que, àquela
epoca, muitos funcionários da Assembleia ira
halhavam tambem na Câmara Municipal, cujo
prédio fazia fundos curti o do Legislai co
Estadual (onde hoje funciona o Museu de
Mineralogia, na Rua da Bahia com Avenida
Augusto de Lona), e perceberam o incêndio
quando nada mais podia ser feito. A reconstitui-
ção de parte do material foi possível graças a
um minucioso trabalho de pesquisa de
Deputados e Funcionários, que recolheram mi-
lhares de recortes do Diário do Legislativo,
publicado nu Moias G'erais', órgão oficial do
Estado.
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Do prédio da rua Tarnóios, a Assembléia
Legislativa foi transferida para sua atual
sede, o Palácio da lnconfidéncia, consolidan-
do uma história de mais de 200 anos, inicia-
da em Minas, onde surgiu a primeira forma
de reprraenfação popular de que se tem,
notícia rara Américas.

A,qwo EM

Com o prédio da Praça Afonso Arinos to-
talmente inutilizado, a Assembléia foi então
transferida, às pressas, para um prédio na Rua
Tamoios - que hoje também já não existe mais.
O que era para ser provisório durou até 1972,
quando, depois de nove anos de construção,
foi inaugurado, no dia 1° de maio, o Palácio da
Inconfidência.

Imponente e arrojado, o prédio da atual
sede do Poder Legislativo destacou-se durante
muitos anos na paisagem do Bairro Santo
Agostinho, em meio às residências e pequenos
edifícios. Depois de alguns anos e muitas trans-
formações políticas no país, o Palácio da
Inconfidência - que, inicialmente, era mais do
que suficiente para abrigar a pacata rotina do
Legislativo dos tempos autoritários - foi ficando
pequeno para acolher a convivência pluripar-
idária da democracia e a infraesirutura admi-

nistra(iva dos trabalhos parlamentares. Em
1990, já num bairro totalmente transformado,
foi inaugurado o Edifício Tiradentes, anexo da
Assembléia, com 23 andares, onde estão insta-
lados diversos setores e departamentos admi-
nistrativos do Legislativo, além de gabinetes
parlamentares.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Por origem ou formação, os mineiros têm
uma ligação especial com o Parlamento: foi
aqui que surgiu a primeira forma de represen-
tação popular no Brasil. A história do Poder

gislativo brasileiro começa em Minas, em
710, com o surgimento das Juntas da
apitania de Minas Gerais, que são a primeira

turma de representação (superior à municipal)
de que se tem notícia nas Américas. A evolução
do processo representativo acompanhou a
história do país.

Com a dissolução do Império Colonial
1823), surgiram as Câmaras dos Distritos e o
onselho-Geral da Província, que não traba-
.ivam através de leis, mas de resoluções, su-

• 'tões e projetos "voltados para necessidades
:.uliares da Província'. Os Conselhos são a
• gem das futuras Assembléias Legislativas,

idas em 1834. A instalação solene do Poder
gislativo, em Minas, ocorreu a 31 de janeiro

1835, dando à Assembléia competência le-
•:ilativa muito semelhante à ainda hoje exis-
tente, inclusive no aspecto da tramitação de
matérias.

A	5	5	1	M	8	1	f	1	A	1	E	G	1	5	1.	A	T	1	5!	A	5!	E	El	1	E	A	5	5!	E	E	A	1	5



rcIarniai da Rcpuhlfta iii instalado o
Congresso mineiro, em 1891 com as duas casas
do sistema hicameral de representatividade - a
Câmara dos Deputados e  Senado do Estado de
Minas (,erais Em lQ30, o decreto que instituiu
o Governo Provisório dos Estados Unidos do
Brasil dissolveu o Coi'igrcssti Nacional e também
os Parlinicntos estaduais 1' inuinIcipais

Dts')Lu, Mi

A reorganização constitucional do pais veio
com a Constituição de 1934, e a 18 de agosto
de 1935 foi instalada, solenemente. a
Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. So durou, contudo, ate novembro de
1937, realizando 56 SeSSÕeS ordinanas - o ad-
vento do Estado Novo, através do Golpe de lO
de novembro, interrompeu as atividades da
Assemhkta de Minas e de todas as demais casas
legislativas do pais, durante 10 anos.
Convocadas novas eleições em 1946. a
Assembleia mineira volta a se reunir cm 1947,
desta vez com carater constituinte. A nova
Constituição do Estado e promulgada a 14 de
julho do nicswo anti e, tio dia 28 de julho, e ins-
talada sulenemetite a V Assembleia legislativa do
Estado de Minas Gerais,

Di,' 1947 ate hoje, a Assernblia mineira
vem funcionando ininterruptamente, acompa-
nhando o ritmo da vida poltttca do pais. Em
suas cadeiras assentaram-se nomes que en-
traram para a história de Minas e do pais, como

Artur Bernardes e 1 inc redo Nt:i, c, iw os
Govemadores Olegano Maciel, Francisco Sales,
Bias Fortes. Raul Soares, Pio Cancdo, Rondon
Pacheco, Aureliano Chaves (que foi Vice-
Presidente da Repuhhua) e Fidin (areia, alem
de muitos outros que ocuparam minisiertos,
Senado e Cãmara Federal e Prelcii liras, da
Capital e de muitas cidades do Interior do
Estado,

REt ...

Se hoje os Deputados empenham-se na dis-
cussão e elaboração d&' leis sobre meio ambi-
ente, organização de municipios, planos de car-
reira de servidores, saneamento hâsico, pro-
dução cultural, promoção de saude e educação,
dentre muitos outros, e exercem plenamente
seu direito e dever de fiscalização, houve um
tempo em que eles limitaram-se a decidir qual
sena o nome de unia escola ou rodovia e quem
receberia o titulo de cidadão mineiro. Era o
Legislativo resistindo e sobrevivendo ã sombra
do autoritarismo do regime militar.

As casas legislativas, portanto, sempre
foram a tradução precisa da situação política do
pais. Como uma caixa de tcssonãncia das irans-
formações da sociedade, a Assembleia, que hoje
reflete o processo global de redemocratização e
amadurecimento poliuco, e herdeira de estreita
relação com as grandes mudanças vividas pelo
pais — e, consequentemente, por Minas Gerais,
ao longo de sua histona.
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garantia de que todas as normas que ruo
reger a vida do cidadão serào exaustivas e

democraticamente debatidas

7

O PROCESSO LEGISLATIVO:
COMO SE FAZ A LEI

A %ontade popular, ao encontrar
ressonán. ci no Poder Legislauvo, é apenas uma
idéia. Para que essa idéia seja transformada em
lei, um longo caminho deve ser percorrido.
Este caminho é o processo legislativo. A sua
complexidade não é um mero capricho buro-
crático, mas uma forma de garantir para a so-
ciedade um exaustivo debate das normas que
vão reger a sua vida.

Um conjunto de atos ordenados - a trami-
tação - caracteriza a elaboração das leis no
processo legislativo. A iniciativa, apresentação
do projeto pelo Deputado; a leitura, perante o
Plenário, e a publicação, no órgão oficial do
Estado, são os primeiros passos. A seguir a
matéria é distribuída às comissões técnicas de
acordo com o seu conteúdo.

As comissões técnicas são instâncias em
que os projetos de lei são analisados em seus
aspectos técnicos e jurídicos. São 11 as comis-
sões técnicas permanentes. Elas abrangem as
várias áreas que constituem o alcance da legis-
lação estadual. Cada urna tem um Presidente e
5 ou 7 membros e ainda um Relator designado
para cada matéria. A composição de uma
comissão é política, mas a escolha dos mem-
bros é quase sempre orientada pela formação e
pela experiência de cada Deputado.

Nas comissões, os projetos de lei são discu-
tidos em sessões públicas. Quando os membros
julgam necessário, são convocadas autoridades
ou especialistas para elucidarem dúvidas. O
Relator faz então um parecer sobre o projeto,
que é votado pela comissão. O parecer é um
documento em que o Relator, em nome da
comissão, recomenda ou não a aprovação de de-
terminado projeto. Nele o Relator pode propor
mudanças na proposta original, através de emen-
das ou mesmo oferecendo um projeto alternati-
vo - substitutivo.
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AREPRESENTAÇÃO  POPULAR
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cicits para nianclak) de quatro an . ) nunicro
de Deputados Estaduais e definido de acordo
com as Constituições Federal e Estadual, propor-
cionalmente a população do Estado, e tem como
base a represeniaçao na Cániara dos Depuiados
O nimcro base de Deputados l'cderais de Minas
Gerais ( 12 O calculo do numero de Deputados
Estaduais é leito multiplicando-se 12 por ires e
soniaiido-se a esse número tantos &luattos forem
os Deputados Federais acoita de 12

Tomando-se as eleições de 1990 como
exemplo, lemos 3 x 12 r 36 A Bancada de
Minas Gerais na Cámara dos Deputados,
naquela eleição, era de 73 Deputados Federais
Portanto, 53 - 12 41 (numero de Deputados
Federais acima de 12); 41 + 36 = 77. Na legis-
latura de 91 195 são 77 Deputados Estaduais
A definição do numero de Deputados e sempre
feia ria le g islatura anterior

A representação na Assembleia Legislativa
e proporcional, obedecendo ao principio do
quociente eleitoral e do quociente partidário.
O quociente eleitoral é definido dividindo-se
pelo número de lugares a preencher a soma
dos votos validos apurados mais o número de
votos brancos: quociente eleitoral = votos váli-
dos + votos brancos + n° de lugares a
preencher. Na eleição de 1990, por exemplo,
houve 2,224.998 votos brancos; 4.657.779 vo-
tos válidos e 77 lugares a preencher Portanto,
o quociente eleitoral foi: 2.224 9148 +
4.657.779 + 77 = 89.387.

O quociente partidário - número de vagas
para cada partido ou coligação - ë determinado
dtidindo-sc o número de votos válidos dados
a uma mesma legenda pelo número do quo-
ciente eleitoral, desprezada a fração quociente
partidario = votos validos dados a uma legenda
- uuocicnte eleitoral.
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Conversando com a população
ou atuando nas comissões

parlamentares, os Deputados
estendem suas atividades
para fora dos limites do

Plenário

O TRABALHO DO DEPUTADO

A atividade do Deputado que é mais
conhecida e divulgada é a sua ação no
Plenário, onde são discutidas e votadas as
propostas de lei e onde são travados os
grandes debates. Mas, quando não está no
Plenário, o parlamentar pode estar exercendo
outras funções, também importantes, já que
sua atuação é muito mais ampla. Envolve, por
exemplo, a ação partidária. Todo Deputado é
eleito por um partido político. Por isso ele
precisa estar sempre em contato com seus
correligionários para discutir questões políti-
cas, participar das decisões partidárias,
definir estratégias de ação. O partido político,
através de seus membros, deve estar em cons-
tante aperfeiçoamento doutrinário. O De-
putado precisa então ler, estudar, atualizar-se,

1 quk, ,t, i jei,1, de 'Cu partido es:cjam
sempre em sintonia com as aspirações de seus
filiados e da sociedade.

Outra atividade fundamental é o trabalho
nos gabinetes. É aí que o Deputado recebe os
eleitores, ouve criticas, sugestões e pedidos.
Ao procurar o Deputado no gabinete, o
eleitor não admite substituto ou assessores:
ole quer ser atendido pessoalmente pelo
I)eputado em quem votou. O Deputado exer-
o também o papel de intermediador entre o
leitorado e a máquina governamental, en-
.iminhando pleitos, acompanhando projetos

interesse de regiões ou segmentos sociais.
reqüentemente ele tem que suprir as defi-

ncias da máquina administrativa, desin-
umbindo-se de tarefas que não são suas,

:rincipalmente nas áreas de educação, saúde
o assistência social. Se ele se omite é imedia-
unente questionado pelo eleitor.

O contato com as bases, fundamental
ara o parlamentar, não acontece apenas no

:ahineie. Cada um a seu modo, o Deputado
jocura manter o intercâmbio com a popu-
,ão. Utilizando os fins de semana, ou mes-
o as partes livres das segundas e sextas-
ras, o Deputado visita as diferentes regiões
Estado, ouvindo sugestões, colhendo sub-

Jios para a ação legislativa e parlamentar.
É também a oportunidade que ele tem

ra divulgar e esclarecer a população sobre o
u trabalho. A troca de informações entre
oputados e comunidade possibilita à popu-

lação ficar mais próxima de sua atividade par-
lamentar, melhor compreende-la e o conheci-
mento de como interferir no processo legisla-
tivo. Essa também é uma faceta do trabalho
do Deputado: a conscientização, a organiza-
ção e o fortalecimento dos movimentos soci-
ais.

No contato com as bases, o parlamentar,
além de ouvir pedidos e sugestões, avalia ain-
da o retorno de sua atuação. Afinal, seu
mandato tem duração de quatro anos e, após
esse período, ele precisa passar novamente
pelo julgamento popular. Por tudo isso, as
atividades paralelas são cada vez mais raras e
a dedicação exclusiva é uma constante. Dai a
necessidade de uma remuneração digna, que
o possibilite dedicar-se integralmente ao
mandato, permitindo-lhe abandonar por um
longo período sua carreira e negócios particu-
lares.

II
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COMO FUNCIONA A ASSEMBLÉIA

A Assenibléia Legislativa recebe diaria-
mente cerca de 8 mil pessoas. Milhares de tele-
fonemas e cinco malotes de correspondências
ampliam ainda mais este público que gravita
em torno da instituição. Urna população como
essa, maior que a de muitas cidades do interior.
requer uma estrutura de cidade. E é mais ou
menos isso o mundo do Poder Legislativo
mineiro: corredores que parecem ruas, amplos
espaços como praças e uma estrutura de Fun-
cionamento que tem tudo de uma cidade, com
corpo de segurança, batalhão de faxina, sistema
de comunicações, agência bancária e até uma
pequena capela.

Lodo esse mundo gira em tomo dos gabi-
netes dos Deptuados, aos quais é preciso dar
assessoria iécnica e política para que eles repre-
sentem, da melhor maneira possível, a so-
ciedade que os elegeu. São dois prédios com 32
mil nY de arca situados na cabeceira da Praça

Carlos Chagas, no Bairro Santo Agostinho.
O prédio principal é o Palácio da

Inconfidência. Desde 1972 ele comporta, em
seus seis andares, o centro da atividade legisla-
tiva. E onde estão o grande Plenário, os três
"Plenarinhos" para as reuniões das Comissões,
a maioria dos gabinetes parlamentares e as as-
sessorias de apoio imediato ao processo legisla-
tivo; os serviços de taquigrafia, documentação,
informação e comunicação social. Abriga ainda
OS serviços de manutenção da área física e um
restaurante explorado por concessionário, além
de uma capela e uma biblioteca.

Com a retomada das prerrogativas do
Legislativo, após o fim do regime militar, o tra-
balho parlamentar adquiriu outra dimensão. Ao
incremento da demanda popular, correspondeu
um aumento do afluxo de público, tomando
insuficientes as instalações do Palácio da
Inconfidência. Foi então inaugurado, já em

A Assembléia Legídaiiva recebe
mais de 8 mil pessoas por dia e,
para aiendé-tas, dispõe de uma
estrutura semelhante a de uma
pequena cidade

A	'i'A,	t	 ?,	 .	 5	 5	 5,	 N	/'	'	 1	5	.
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1989, o Edifício Tiradentes, que fica em frente
ao prédio principal. Além de alguns gabinetes
parlamentares, o prédio abriga em 23 andares
as demais atividades de suporte administrativo,
como administração de pessoal e de material,
serviço médico e odontológico, área financeira e
contábil, informática e departamentos que
prestam serviços de assessoria técnica, legislati-
va e jurídica. Lá estão instalados também a as-
sociação dos servidores e sua cooperativa
habitacional, o instituto de aposentadoria e
pensão dos Deputados e a associação filantrópi-
ca administrada por suas esposas. No último
andar, foi criado um espaço para a represen-
tação institucional, onde são recebidos visi-
tantes ilustres e autoridades.

Essa estrutura é mantida com cerca de
3.000 funcionários de dois universos distin-
tos: os de carreira, que atuam na área admi-
nistrativa, e os temporários, que permanecem
nos quadros da instituição enquanto durar o
mandato dos Deputados que os nomeiam. Os
funcionários da área administrativa estão dis-
tribuídos em dois grandes blocos: um de
apoio direto a atividade legislativa e outro de
infra-estrutura geral do Poder.

Todo o funcionamento da Casa é gerido
por uma Diretoria-Geral, mas a maior instân-
cia de poder é a Mesa Diretora, composta de
sete Deputados nos cargos de Presidente; 1° e
2°-Vice-Presidentes; 1°, 2°, 3° e 4°-
Secretários, cada um com funções distintas
nas relações administrativas e legislativas. 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 humanos, possibilitou à
administração da ALEMG adotar hoje um
modelo muito próximo da iniciativa privada.
Cada setor tem um Diretor e Gerentes de área,
que negociam, diretamente com cada servidor,
programas, projetos e metas. Essa estrutura
horizontalizada elimina níveis intermediários
de chefias, facilitando a comunicação e des-
burocratizando as decisões. A frequência do
funcionário é apurada através de cartão mag-
nético e as promoções são efetivadas com base
em avaliações de desempenho.

Já os gabinetes parlamentares têm uma
estrutura definida e administrada pelo próprio
Deputado, de acordo com seu perfil, seus ob-
jetivos políticos, seus conceitos de atuação
parlamentar e a distribuição geográfica de sua
representação. Ele dispõe de um sistema de
pontuação para distribuir os cargos, relacio-
nando de acordo com suas necessidades as
áreas de competência e os níveis de remune-
ração. Através dos pontos ele pode, por exem-
plo, colocar um chefe de gabinete e vários
subordinados de níveis iguais ou hierarquiza-
dos ou optar por um número menor de fun-
cionários com funções e vencimentos seme-
lhantes. O que importa é a composição da as-

ui

fl

CONSELHO
COM. o;	 ADMINIST.
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sessoria que ele julga mais eficiente para me-
lhor cumprir o seu mandato.

O funcionário de carreira só ingressa na
Assembléia Legislativa através de concurso
público, reconhecido pela sua scnedadc e ri-
gor. A elaboração e aplicação das provas são
entregues a instituições especializadas na área
e cercadas de todo o sigilo. As etapas a seguir
são transparentes e abertas a contestaçào. Os
processos de nomeação e posse dos aprovados
seguem estritamente as normas legais.

Ao entrar na Assembleia, por concurso ou
para integrar alguma assessoria parliientar, o
funcionário passa por um treinamento especi-
fico, para melhor compreender o processo le-
gislativo, a tramitação dos processos, o papel
do Legislativo e suas relações com a so-

ciedade. Dentro ele sua especialidade, ele
pode íreqcientar a Escola do Legislativo onde
são oferecidos cursos regulares em módulos,
séries, regime fechado ou aberto, sobre as
ações institucionais do Poder, as atividades
da área administrativa e os aspectos con-
ceituais, legais e éticos relacionados com o
servidor público e o Poder Legislativo.

Também os Diretores e Gerentes passam
por esses cursos, assim como Deputados e
sua equipe dispõem de cursos e treinamen-
tos para uma melhor adaptação e conheci-
menio das novas funções. O objetivo geral é
qualificar cada vez mais os serviços da
Assembleia Legislativa, para que ela possa
cumprir cada vez melhor a sua missão insti-
tucional.

O ircinameiiw eu reciclageni
dos funcionã rios é unia prro('upaçao
;'crniaiientc para o cumprimento da

sua missão iuusiiiiuc iouual
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COM A SOCIEDADE

R, Iiresentantes das diversas correntes de
opini,w da sociedade, os Deputados são os res-
ponsáveis por trazer para dentro do Legislativo
o que esta sociedade está querendo. No contato
direto e diário com suas bases, através de car-
tas, telefonemas ou visitas, eles captam ou
percebem as necessidades e desejos da quase
totalidade do Estado.

Mas o Poder Legislativo, como instituição,
também pode facilitar a leitura dessa realidade
e aprimorar o trabalho de convergir para o
Parlamento Estadual os interesses da sociedade
através da participação. Este é o objetivo dos
ciclos de debate, dos grandes seminários e dos
fóruns técnicos que a Assembléia Legislativa
vem adotando há cerca de dois anos.

Como normalmente grupos de pressão a-
tuam dentro do Parlamento, esses encontros se
antecipam à organizaçào (Ia sociedade, sistema-
tizando a ação desses grupos e garantindo um
espaço de discussão para os grandes temas na-
cionais e regionais, tornando-o acessível a todo
o espectro social. O objetivo final é uma relação
de troca em que o Poder Legislativo entranha a
sociedade cm Seus mcind roç c lira dela, ao nes-

mo tempo, as contribuições para fazer leis cada
vez mais ajustadas às aspirações populares.

SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS

Os ciclos de debate são encontros curtos,
em geral de um dia, com presença de especia-
listas de projeção nacional. A sua organização é
mais livre e tem como principio básico propi-
ciar uma visão ampla do tema, com a partici-
pação de correntes contrárias. O objetivo prin-
cipal é fomentar a discussão dos grandes temas
que estão mobilizando a sociedade.

Já os seminários legislativos, uma experiên-
cia inédita nos parlamentos, têm um formato
mais elaborado. Duram em média três dias, reu-
nindo em debates e grupos de trabalho as
próprias entidades de representação da so-
ciedade - sindicatos, associações, instituições
públicas e privadas, etc. - e representantes das
diversas correntes de opinião em jogo, em
tomo de determinado tema. As entidades ficam
à frente de todo o processo, participando da or-
ganização de cada evento desde o inicio,
definindo ternário. cronograma. organização

experientia iiieãiui que anlii
para o processo legislaiso

demandas da sodedd

DIAS.
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dos trabalhos, especialistas a serem convidados
e que destino dar ao documento final que
votado no ultimo dia.

Ao fim de cada encontro, as propostas con-
tidas no documento produzido passam a fazer
parte de um banco de informação montado
para alimentar a produção de projetos Lma
comissão com a presença das proprias cmi-
dades desdobra o documento final cm requeri-
méritos, projetos e ate propostas de modifi-
cação na Constituição, para que o discutido e
votado vire ação concreta.

A participação das entidades aii o fim do
processo garante a maior fidelidade possível ao
que a sociedade ali representada quer, impli-
cando um compromct mciii o político dessa
mesma sociedade com as causas por ela
abraçadas. Ao mesmo tempo, produz-se uni
documento rico em qualidadeidade icunica e legiti-midade 

polu ica, de grarick' i Iuportiicia para
subsidiar o trabalho pariameniai

FORLN TECNtCO

Enquanto os seminários legislativos deic'c-
tam as demandas da sociedade, com nlasc na
sua representatividade, os lóruns tccn icos
cuidam da elaboração dessas demandas, bus-
cando a especialidade

Os loruns tccnicos são assim pequenos en-
contros dirigidos onde a elaboração legislativa
vai buscar subsídios, ouvindo especialistas con-
sagrados, a partir de propostas já definidas pe-
los parlamentares, pelos proprios seminarlos
ou por dctemiinação cc)nstnuuional no caso das
c	:n j :u	,imhem	ioruu

espaço para a participação das entidades repre-
sentativas da sociedade civil.

No caso da legislação de iniciativa do
Poder Executivo, são realizados convénios, e as
propostas são discutidas com a participação de
técnicos dos dois Poderes. Desta forma, a
proposição de lei, ao chegar à Assembléia, ja
traz os resultados de uma ampla discussão ec-
nica, pronta para receber o tratamento político

AçÀo INTERESTADUAl,

Num pais de dimensões continentais como
o Brasil, ë natural que alguns problemas en-
'olvarn mais de um Estado da Federação, de-

vendo ser analisados em sua integridade por to-
das as partes interessadas, como pressupostos
para sua melhor solução. Essa realidade ins-
pirou a Assembleia de Minas a conceber o que
denominou de 'Comissão Interestadual
Parlamentar'. O exemplo pioneiro e o da Bacia
do Rio São Francisco, prejudicada pelos conili-
ios de interesses na exploração de seus recursos
naturais, gerando degradação ambienral e o
empobrecimento sócio-cultural e económico
das comunidades do Vale.

Representantes das Assembléias
Legislativas dos Estados de Alagoas, Bahia,
Pernambuco. Sergipe e Minas Gerais reuniram-
se. ao longo de um ano, com o objetivo de efe-
tivar analises e apresentar propostas, estabele-
cendo o mecanismo de funcionamento da
comissão. O produto final é um documento
para subsidiar a elaboração de leis que asse-
gurem o desenvolvimento sustentãvel da Bacia

l.
Os pequenos cidadãos

exeuiiam a demouacia
no Plcna,io da
'\ ss('mbtrul
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INFORMATIZAÇÃO

A informática é um instrumento indis-
pensável em qualquer projeto de moderniza-
ção. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais
utiliza seus recursos tanto para agilizar os pro-
cedimentos administrativos da Instituição
quanto para dar suporte ao trabalho dos
Deputados, nas atividades de gabinete e na sua
atuação política.

Com a informatizaçào, a Assembléia
Legislativa está criando ainda novos canais de
comunicação com a sociedade. Através de ter-
minais de computador, instalados em algumas
cidades do interior do Estado e na sede de enti-
dades e instituições da Capital, a população
pode acompanhar e participar de todas as eta-
pas do processo legislativo.

O objetivo final da Assembléia Legislativa

é o de ampliar e diversificar o atendimento do
seu Comité de Informática, até que todas as
áreas da Casa estejam informatizadas e interli-
gadas, permitindo a comunicação direta, on
line, via terminal, não apenas de seu público
interno, mas do Legislativo com toda a so-
ciedade mineira.

Os PRODUTOS

Na área Administrativa, o Sistema de
Gestão de Pessoal faz o controle do histórico
funcional de cada servidor: da folha de paga-
mento a programação de férias-,dos convénios
e subvenções sociais a contagem de tempo de
serviço dos funcionários, para efeito de paga-
mento dos qúinqüénios e liberação para

AsSEMBLÉLk ON LINE
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1) Sisiemcc Liciiônko de l"ow( cio

(' mais um AIEAE( o no pn)jc'to de

injormcci íZccçáo dcc A ssenibteici e

pei Insie mAlim ( I )nil ote do

proccso mie ChiA5 AO

aposentadoria
O ponto eletrônico registra ainda a Ere-

quéncia dos servidores e faz o controle de sua
jornada Ainda na arca Administrativa, foram
instalados Sistemas de Contabilidade. de
Elaboração e Acompanhamento do Orçamento,
de Administração de Matenais e do Património
da Assemhkia, entre outros

Para os gabinetes, foi desenvolvido o
Sistema de Apoio a Atividade Parlamentar
(SISAP). que Faz o controle cadastro de
eleitores dos Deputados, acompanha pedidos
encaminhados aos gabinetes e apóia outras
atividades referentes a atuação politica dos par-
lamentares.

ia foi instalado tambem o serviço de im-
pressão a laser de toda a corrcsponkncia dos
gabinetes, As cartas são personalizadas, impres-
sas,envclopadas e subscritas, liunido com os
gabinetes apenas a sua disinhuição.

A5SEMBLiiA ON i iN!:

A Assembleia Legislativa desenvolveu ain-
da um conjunto de sistemas voltados para a a-
gilização do processo legislativo, que inclui
desde o controle da agenda das Comissões até

o da tramitação de matérias na Casa. Outros
sistemas dão apoio ao processo de elaboração
de projetos de lei, como o Sistema Legislação
Mineira (LEX), que traz o texto integral das leis
estaduais aprovadas a partir de 1990

Com o objetivo de facilitar a participação
popular no processo legislativo, está sendo im-
plantado ainda o Sis tema Asscmbkia On Line,
interligando os municipios mineiros à sede da
Assembléia de Minas. Os terminais são instala-
dos nas Câmaras Municipais e Prefeituras do
interior. Através deles, a população tem acesso
aos bancos de dados do Poder Legislativo, po-
dendo ainda encaminhar sugestões de matérias,
emendas a projetos em tramitação e mesmo
denuncias ou qualquer lato que demande a
apreciação dos Deputados.

PI-MAR 1I.ETRC)NiCc)

A instalação cIo Sistema Eletrõnico de
Votação e mais uni avanço no projeto de in-
lormatização da Assembléia de Minas A
votação dos projetos encaminhados ao Plenário
e (cita atraves desse sistema que fornece ainda,
em tempo real, os relatórios finais de cada
votação, como o número dos Deputados

1	M	 1	1	1	4	 1	E	 1,	1	A	 1	A	1	1	 11	A	 D	E	El	 1	N	 A	5	A	 1	E	A
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InJonnatica tanto para agiliza
seus proedimenios administratis is

quanto para dar supoi rc
i ' is is 1)5

\)LII1LL, Ll5	 tu)j	LlO \i'tL	Li-

voráveis e desfavoráveis, entre outros da-
dos.

Os Deputados são identificados por
senhas individuais. De cada ponto de
votação, e possível encaminhar apenas um

vks para ada ivaicua, p)5sI1)l1itand assim
um maior controle da Mesa da Assembleia de
todo o processo de votação. Acionado o sis-
tema, o placar eletrônico sinaliza a posição
de cada Deputado e divulga as informações
geradas pelos relatórios finais.
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AASSEMBLÉIA  E SEUS ESPAÇOS

-	I-U	PII

-	 e

$çi' Çl(

	

fl!(l	:I4I- b

A !I FL	__---------_____

T1 ii

O hasicarncnw da Bandeira

do Brasil c unia exigencia prevista

rui lei ícder;ii ciur deve ser ol)wr-

do pais Todos os
dias, i Randi'ir,i Nacional a do

[siado e a tio Municipio são
hasic'adas. a 8 lioias. e ii riad 1, as
8 horas ( ) local ianiheiii e iniliza-

do ixira maio isi açoes poli 1 cas
aIllsLIcas e cuituiu.
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do Espaço Politico-Cultura

Assembléia. Com capacidade
152 pessoas, o auditório é destin,
do a manifestações de caráter
cio-político-cultural. tamh
abriga eventos programados p
Assembléia, vinculados a ati
dades administrativas e insr

cionais e ao intercãmbio com a
ciedade. O projeto é do arqwl
.-k!varn Hardv e a concctçn.

BIBLIOL

A BlhItoteLa da Assembleia

dispõe de um acervo de livros

periódicos que podem ser consu
tados pelo público. O emprésttu
das obras é exclusivo p
Deputados e funcionários.
Biblioteca estão os bancos de
dos destinados a Fornecer subsidi
da ação legislativa. Eles informaiu
sobre a tramitação das matérias
ainda, sobre a IcgisIaçn estadual a

partir de 1Q4

III!
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CAPELA

A Capela da Assembléia tem
capacidade para 36 pessoas.
Destinada á realização de missas e
cultos ecuménicos, a Capela é tam-

bém um espaço de recolhimento
para Deputados, funcionários e
visitantes.
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Ris galerias do Menarto, o

publico pode acompanhar o iraba-

ho legislativo So 331 cadeiras

que costumam Ficar lotadas du-

rante os grandes debates e

As autol iclides viu vkii a a

Asseinbkia siL) recebidas no xilão

Nobre proxi rito ao largo das

R;iridciras \esse local, noonal-

menti' 5ão assinados Os cOflVrmlioS
da Assein blcia com outras irsi mim-

ot-s Ele ainda abriga uma galeria

dos quadros com o busto de todos

ex-Presidentes da Asscnihkia,
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A Galeria de Arte Integra o

Ispaço Político-Cultural Aberta a
mimostras de cunho •irl it co i edu-

ai ivo, a Galeria Lviii Li objetivo de

tumentar a prcLdUço cultural

mi tiei ra e de abrigar ex )0Siçies
ttic nicim-cieni i licas e do urneni a is

que. prcícrencilnieriie. •iliriilcui ii
teiil,ir iii p1' rci 1 rodo pelo processo

Ivrislai vo A O liii idade paia mi

upaç,io do espaço e pira mani-
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SALÃO OFICIAL

Localizado no 23° andar
Ediíicio Tiradentes, o Salão Ofi
também é destinado â recepção
autoridades em visita à Assembki.
Dispõe de duas salas de reunia,
de uma pequena galeria de are
com obras de artistas mineiro'
que fazem parte do acervo
Assembléia, e de uma videotc
com produções institucionais

23

MONUMEN 1

Para nu car o inicio  dos

balhos da Constituinte mineira. cm
1988, foi instalada uma escultu
em ferro Fundido do artista plásu
Amilcar de Castro, no Largo L:

Bandeiras. O triângulo dá passa
à representação popular e aponu
caminho da construção democru
ca. O circulo simboliza a aliar..

cd,idc - Pdi cc 'l.o vu
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Prc4uztdo t editado pela Departamento
da Assinb!ta LgsIaxwa do Estado de

Projeto eduonal: Ltho Fabiano e Assock

Piotw grufico: Fólio

Foros. Equipe defoog;afia do DCS

Texto Equipe dc Jornalismo do DCS

Reisao Rrbis,ores do DCS
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