
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Em defesa dos interesses de Minas e dos mineiros



MESA DA ASSEMBLEIA 

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente

Deputado José Henrique
1º-Vice-Presidente

Deputado Inácio Franco
2º-Vice-Presidente

Deputado Paulo Guedes
3º-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Melo
1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-Secretário

Deputado Jayro Lessa
3º-Secretário

SECRETARIA

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral

José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-Geral da Mesa

1º Regimento Interno da 
ALMG – 1835

      Minas Gerais. Assembleia Legislativa.
M663      Assembleia Legislativa de Minas Gerais: em 
                     defesa dos interesses de Minas e dos mineiros.   
                     Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado         
                     de Minas Gerais, 2012.
               36p.

                     Poder Legislativo - Minas Gerais. I. Título.
       
       
                         CDU:342.53(815.1)





Atual sede da ALMG

O começo de uma grande HISTÓRIA



Ahistória da Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, que  nos 
chega desde 1835, é marcada por 

sobressaltos, rupturas, idas e vindas no 
processo de construção da democracia. É 
história viva, definida em embates políticos 
representativos de forças distintas da 
sociedade, com seus interesses diversos. 
Observamos, ao longo do tempo, mudanças 
significativas no exercício da representação 
política: de uma representação aristocrática 
e elitista, em que o voto estava restrito 
aos proprietários e rentistas, passamos, 
com a Proclamação da República, a uma 
representação burguesa, liberal, em que 
a universalização do voto excluía ainda os 
analfabetos e as mulheres. De lá para cá, 
sofremos vários reveses com a implantação 
de ditaduras militares, mas também tivemos 
avanços, como o voto feminino (1932), até 
chegarmos à representação popular do 
mandato, com o voto do analfabeto (1988), 
apontando para um modelo em que convivem 
a democracia representativa e a participativa.

O Poder Legislativo em Minas Gerais, com sede 
em Ouro Preto, foi instalado em 1835, em meio 
a uma sociedade escravocrata e excludente e foi 
resultado da pressão das elites provinciais por 
maior autonomia após a abdicação de D. Pedro I, 
que culminou  com o Ato Adicional de 1834. No ano 
de sua instalação, a província mineira tinha 670 mil 
habitantes, dos quais 60% eram mestiços e negros. 
Até 1889, quando da Proclamação da República, 
o Legislativo estadual funcionou regularmente, 
sem interrupções, no contexto de uma monarquia 
constitucional. No período republicano, assistimos a 
várias rupturas constitucionais, e a Assembleia viveu 
quatro períodos constituintes marcantes: em 1891, 
com o fortalecimento do federalismo e a mudança da 
Capital; em 1935, com o resultado da Revolução de 
30 em meio à implantação da Justiça Eleitoral e do 
voto das mulheres; em 1947, com o fim da ditadura 
do Estado Novo e o processo de redemocratização; 
e, mais recentemente, em 1989, com o fim do 
regime militar e a volta das liberdades democráticas. 
O povoamento e a economia da região sofreram 
transformações impactantes desde a criação da 
Assembleia Legislativa: se já fomos uma província 
rural com o maior número de eleitores e escravos do 
Império, chegamos aos dias atuais como um estado 
com alta taxa de urbanização, em que convivem, lado 
a lado, metrópoles industriais e pequenas cidades, 
perfazendo um total de 853 municípios e mais de 20 
milhões de habitantes.
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O poder do CIDADÃO

 Assembleia Legislativa é composta de 77   
 representantes eleitos diretamente pelos cidadãos  
 mineiros para um mandato de quatro anos. Cada 

período de quatro anos é denominado legislatura. O número 
de deputadas e deputados estaduais é definido de acordo 
com as Constituições Federal e Estadual, proporcionalmente 
à população do Estado.

No Plenário, os parlamentares apresentam, discutem e 
votam as matérias de interesse de Minas e dos mineiros. 
No entanto, a atividade das deputadas e dos deputados 
não se restringe apenas às reuniões no Plenário. 
Na Assembleia de Minas, como na maior parte dos 
parlamentos modernos, o papel das comissões tem sido 
cada vez mais destacado e valorizado. É nelas que são 
estudados e debatidos em profundidade os projetos de lei 
em tramitação. Os pareceres ali aprovados constituem uma 
valiosa fonte de informação para a votação em Plenário. 
Além disso, as emendas aprovadas nas comissões 
contribuem para o aprimoramento das matérias. 

Para melhor conhecerem a opinião dos diversos 
segmentos sociais, as comissões da Assembleia 
promovem audiências em Belo Horizonte e no interior 
do Estado, convidando autoridades, especialistas e 
representantes da sociedade civil para opinar sobre os 
mais variados temas.  A fiscalização das atividades dos 
demais Poderes encontra nas comissões um espaço 
privilegiado. Atuando por meio de pedido de providências 
ou de informações ou, em situações de grande relevância, 
por meio da constituição de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, os parlamentares exercem essa atribuição 
que lhes é conferida pela Constituição do Estado. 

Além da atuação das comissões, a Assembleia 
Legislativa promove grandes eventos institucionais – 
Seminários legislativos, fóruns técnicos ou ciclos de 
debates –,  construídos com a parceria de entidades 
organizadas da sociedade civil, nos quais são 
colhidos subsídios para o aprimoramento das políticas 
públicas estaduais e para a apresentação de projetos 
de lei, além de encaminhar demandas dos cidadãos 
a outros órgãos ou entidades dos governos federal, 
estadual ou municipal. 

O gabinete parlamentar é o escritório de trabalho do 
representante do povo. O cidadão tem nesse espaço 
um local de interlocução com o poder público. O 
gabinete atua também na orientação do cidadão que 
busca seus direitos, que precisa de serviços do Estado 
ou orientações legais. Nos gabinetes, as deputadas e os 
deputados entram em contato direto com os cidadãos, 
ouvindo sugestões e críticas, além de ideias de projetos 
que, posteriormente, podem ser apresentados. 

O contato do parlamentar com os cidadãos é feito 
ainda em visitas às grandes e pequenas cidades, vilas 
e periferias, em comunicação direta com a população 
local. Nessa interação com o seu representante, 
o cidadão passa a conhecer o trabalho dos 
parlamentares, voltado para o desenvolvimento social 
e econômico de sua região. O trabalho parlamentar 
envolve, ainda, a ação partidária. Como são eleitos 
por um partido político, os deputados estão sempre 
em contato com seus correligionários para discutir 
questões públicas, definir estratégias de ação e 
participar das decisões partidárias.

O sistema eleitoral brasileiro utiliza o chamado quociente eleitoral para definir o número de vagas que um partido ou coligação 
partidária irá preencher na Assembleia. O quociente é obtido dividindo-se o total de votos válidos de uma eleição pelo número 
total de vagas. Para definir a quantas vagas o partido ou coligação terá direito, divide-se o número total de votos obtidos pelo 
quociente eleitoral. Empossados os mais votados, os demais ficam como suplentes, na ordem decrescente de sua votação.

Exemplo:

Total de votos válidos:  500

Total de vagas:  10

Quociente eleitoral:  
500
10

 = 50

Votos obtidos pelo partido ou coligação A:  200  

Vagas a que terá direito:   
200
50

  =  4

Votos obtidos pelo partido ou coligação B:  300  

Vagas a que terá direito:  
300
50

  =  6
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s leis são elaboradas por meio de um    
processo complexo, no decorrer do qual
  várias etapas são percorridas.  Nas 

modernas democracias, esse processo é público 
e os debates incorporam tanto os elementos 
técnicos quanto as posições políticas dos diversos 
segmentos sociais. 

A partir de uma demanda social ou de uma 
sugestão levada ao seu conhecimento, os 
deputados estudam o assunto para melhor 
conhecer os problemas e dificuldades envolvidos. 
Também procuram ouvir os cidadãos que 
serão afetados pela lei, os especialistas e as 
autoridades ligadas ao assunto, podendo, para 
isso, realizar audiências públicas tanto na Capital 
quanto no interior. 

O processo legislativo tem seu início com a 
apresentação de uma proposição: um projeto 
de lei ordinária (PL), de lei complementar (PLC), 
de emenda constitucional (PEC) ou, em algumas 
situações específicas, de um projeto de resolução.  

Cabe aos deputados ou às comissões da 
Assembleia a autoria das proposições que 
tratam das mais variadas áreas de atividade 
do Estado. Entretanto, a Constituição Estadual 
atribui também ao governador do Estado, 
ao presidente do Tribunal de Contas e ao 
presidente do Tribunal de Justiça a iniciativa 
privativa quando a matéria for relacionada com 
a atividade administrativa dessas entidades. 
Ao procurador-geral de Justiça é facultada 
a iniciativa de projetos de lei que tratam da 
atividade do Ministério Público Estadual.  

Os cidadãos também podem apresentar projetos 
de iniciativa popular. Nesse caso, são necessárias 
assinaturas de pelo menos 10 mil eleitores, 
em lista organizada por entidade legalmente 
constituída, sendo que desses eleitoras, no 
máximo, 2.500 podem ser de Belo Horizonte. 
Além disso, qualquer organização legalmente 
constituída pode encaminhar proposta de 
legislação à Comissão de Participação Popular, 
a qual, se julgá-la adequada, a apresentará 

O caminho das LEIS
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formalmente em Plenário, sempre fazendo referência 
à entidade que deu origem à apresentação da 
respectiva proposição. 

Uma  proposição é recebida no Plenário e, a seguir, 
publicada no Diário Oficial e disponibilizada para 
visualização na internet. Depois, é distribuída 
às comissões permanentes, que, segundo o 
Regimento Interno, têm a competência para analisar 
o seu conteúdo. O primeiro exame que se faz é o 
da constitucionalidade da proposição, a cargo da 
Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, 
ela é examinada pela comissão de mérito, que 
analisa aspectos relacionados com o seu conteúdo 
específico, verificando se a proposta é pertinente 

e desejável. Se aprovada, ao final do processo 
a proposição é encaminhada à Comissão de 
Redação, que lhe confere a forma final.

Determinadas matérias, como a atribuição de 
denominação a bens públicos ou a declaração de 
utilidade pública para entidades, são votadas nas 
comissões e não no Plenário. Quanto às demais, 
compete ao Plenário a decisão sobre sua aprovação 
ou rejeição, utilizando-se, como orientação para 
isso, dos pareceres emitidos pelas comissões.  

Em geral, no Plenário são realizados dois turnos 
de discussão e votação, embora algumas 
proposições sejam apreciadas em um único turno, 
como é o caso dos vetos do governador e das leis 
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que tratam do ciclo orçamentário: o Plano Plurianual 
de Ação Governamental, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.  

Durante a tramitação, as proposições podem ser 
alteradas por emendas ou por substitutivos. As 
alterações podem ser de autoria de deputados 
ou das comissões. Uma emenda é de comissão 
quando incluída em parecer aprovado. No Plenário, 
as emendas são de deputados, apresentadas 
individualmente ou por um grupo deles, em 
conjunto, no decorrer da discussão da matéria. 

Após a deliberação final em Plenário, a proposição 
aprovada é encaminhada ao governador, para 
sanção. A proposição rejeitada é arquivada. As 
emendas à Constituição e as resoluções não são 
encaminhadas à sanção do governador, pois sua 
edição é de competência privativa da Assembleia.
Sua promulgação é feita pela própria Assembleia.

No Poder Executivo, havendo concordância do 
governador, a proposição de lei é sancionada e 
publicada sob a forma de uma nova lei. Não havendo 
concordância, a proposição é vetada parcial ou 
totalmente. As razões do veto são encaminhadas 
para a apreciação da Assembleia. O Plenário poderá 
concordar com as razões de veto e o texto da 
proposição será arquivado. Se, no entanto, o Plenário 
discordar das razões, em votação secreta, o veto 

será rejeitado e o texto originalmente aprovado da 
proposição será reencaminhado ao governador do 
Estado, que deverá promulgar a proposição no prazo 
de 48 horas. Se ele não o fizer, caberá ao presidente 
da Assembleia a promulgação da lei, que passará a 
ter validade a partir de sua publicação. 

Com exceção de poucos casos previstos 
no Regimento Interno, nos quais se visa em 
geral a preservação da segurança física de 
depoentes ou testemunhas, as reuniões das 
comissões são abertas a todos os cidadãos.  
As reuniões do Plenário são sempre públicas, 
embora o presidente possa determinar a retirada 
de manifestantes que prejudiquem o bom 
andamento e a ordem dos trabalhos. 

Todas as pessoas podem, também, acompanhar 
a tramitação das matérias na Assembleia por 
meio de contato direto com os deputados ou 
lendo o Diário do Legislativo, publicado no “Minas 
Gerais”, órgão oficial do Estado. No Portal da 
Assembleia na internet, estão disponíveis todas as 
informações relacionadas ao processo legislativo, 
incluindo os textos completos das proposições, 
das emendas e dos pareceres de comissões. 
Também por meio do site, é possível se cadastrar 
para receber notícias a respeito da tramitação de 
proposições de seu interesse.

O caminho das LEIS
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os tempos atuais, legislar sobre uma grande 

diversidade de assuntos cada vez mais 

complexos faz com que a busca de informações 

técnicas seja uma atividade permanente nos legislativos. 

Em todas as modernas democracias, as comissões 

temáticas atuam para subsidiar as decisões políticas. Isso 

não é diferente na Assembleia de Minas. 

As comissões se classificam em  permanentes ou 

temporárias. As permanentes, que tratam de temas de 

interesse constante da sociedade, como a saúde, a 

educação, os direitos humanos ou a segurança pública, 

têm sua existência determinada no Regimento Interno e 

não são extintas ao final das legislaturas. As comissões 

temporárias são constituídas para tratar de temas 

específicos, com período limitado de atuação. Comissões 

Parlamentares de Inquérito ou comissões especiais 

constituídas para estudarem determinadas matérias de 

relevante interesse da sociedade são exemplos desse 

segundo tipo de comissão. No processo legislativo, 

comissões especiais são constituídas para emitirem 

parecer sobre propostas de emenda à Constituição, sobre 

as razões de veto do governador a proposições de lei e 

sobre a escolha de titulares de cargos públicos, nos casos 

determinados pela Constituição.
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As comissões realizam reuniões ordinárias em dia 

e hora determinados. No entanto, dependendo 

da necessidade, podem ser convocadas reuniões 

extraordinárias.

Além disso, as comissões podem realizar audiências públicas 

e visitas, tanto  na Capital quanto no interior do Estado.  Em 

situações especiais, diferentes comissões podem promover 

reuniões conjuntas, seja para apreciar uma determinada 

proposição, seja para a promoção de audiências públicas. 

Atualmente, são 20 as comissões permanentes da ALMG.

Conforme determina o Regimento Interno, as comissões da 

Assembleia contam com assessoria específica no processo 

legislativo e com consultoria técnica, de natureza institucional e 

apartidária. Além disso, para aprofundar o conhecimento sobre 

os  assuntos tratados, muitas vezes as comissões  convidam 

para participarem de audiências  autoridades e servidores 

públicos, especialistas e técnicos, além de  representantes 

de entidades não governamentais e de associações sindicais 

patronais ou de trabalhadores. 

As comissões, ao estudar, discutir, promover o debate e buscar 

soluções para diversos temas de interesse público, estimulam e 

fortalecem a participação cidadã, cumprindo o importante papel 

de aproximar cada vez mais a Assembleia da sociedade mineira.

OUVIDORIA PARLAMENTAR: CANAL DIRETO COM O CIDADÃO

A Ouvidoria Parlamentar permite ao cidadão fiscalizar 
o trabalho de seus representantes, encaminhando 
questionamentos, reclamações e sugestões.

O atendimento pode ser feito pessoalmente 
no Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC

Rua Rodrigues Caldas, 30

pelo telefone 
08000-31-0888

ou pelo endereço eletrônico
www.almg.gov.br

Clique em Participe, depois em Ouvidoria.Cliq
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esde a elaboração da Constituição mineira 
de 1989, a Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais modernizou-se e criou 

canais institucionais para facilitar a participação 
popular, procurando dar mais transparência ao 
trabalho parlamentar e responder, com rapidez e 
qualidade, às demandas da sociedade.

A partir de 1990, várias modalidades de eventos 
institucionais, compreendendo os seminários 
legislativos, os fóruns técnicos e os ciclos de 
debates,  têm sido realizados na Capital e no 
interior, abertos à participação dos cidadãos, para 
debates e deliberações na construção das políticas 
públicas estaduais.

A Assembleia também intensificou seu programa 
de interiorização, levando, regularmente, a 
discussão de temas relevantes às diversas 
regiões de Minas, para viabilizar a maior 
participação do interior nas decisões do 
Legislativo. Para isso, além dos grandes eventos 
institucionais, as comissões permanentes 
realizam constantemente audiências públicas, 
nas quais os cidadãos têm a possibilidade de 
apresentarem críticas e sugestões para a atuação 
do poder público. 
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ais do que informar, a estrutura de 
comunicação da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais dialoga com 

a sociedade. São diversos canais de comunicação, 
compreendendo veículos impressos e eletrônicos, 
espaços culturais e virtuais, que se dedicam, 
diariamente, a levar informação, propor debates, 
divulgar a cultura e a memória política de Minas, 
estimulando a participação cidadã nos mais 
relevantes temas para o Estado. 

A Assembleia chega aos mineiros na credibilidade 
do Diário do Legislativo, parte integrante do Diário 
Oficial, na objetividade do Assembleia Informa e 
na transparência da TV Assembleia. Percorre todo 
o Estado por meio dos boletins da Agência de 
Rádio e do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac). 

;.%4'&3+,-."+"(7*E&,."$+"DEMOCRACIA

Discute a política em profundidade na Revista do 
Legislativo e viaja o mundo na agilidade do Portal 
da Assembleia na internet. 

A Assembleia de Minas abre espaço para a 
cultura do Estado por meio de apresentações 
teatrais e musicais, exposições artísticas e, 
principalmente, manifestações sociais, que 
encontram, na Tribuna Popular, um espaço 
legítimo de expressão. Mas não é só isso. Se 
o cidadão busca um contato direto, é só ligar, 
mandar um e-mail ou vir pessoalmente ao Centro 
de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A comunicação na Assembleia é assim: ampla, 
aberta e sempre a serviço da sociedade, para a 
consolidação da democracia.
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Modernidade para INFORMAR

Tuddoo sssooobbrrreee a AAALLMG eessttáá onn-lliinnee

O que acontece na Assembleia de Minas está no Portal da Assembleia – www.almg.gov.br. Lançado em 1995, 
ele é o ponto de convergência de todas as atividades e, desde outubro de 2011, tem layout mais moderno, 
navegação facilitada e muitas novidades: ferramentas de interatividade, melhor acompanhamento dos projetos 
em tramitação, agenda completa, notícias com textos, fotos, vídeos e áudios. Outra inovação é o cadastro 
único, que facilita o acesso do usuário a todos os serviços oferecidos.

O cidadão pode conhecer os deputados estaduais e saber mais sobre o trabalho de cada um deles: 
pronunciamentos, proposições apresentadas, participação em comissões, notícias, fotos, áudios e vídeos 
relacionados, além da prestação de contas e dados para contato.

Pode, ainda, saber de tudo o que acontece no Plenário e nas comissões, os debates e eventos e a 
programação cultural. Também é possível compartilhar as informações do portal. Basta clicar nos ícones das 
redes sociais que aparecem em todas as páginas.
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Traansparência no ar 
A Assembleia de Minas foi a primeira Casa 
Legislativa do Brasil a colocar no ar uma 
emissora de televisão, com o objetivo de facilitar 
o acompanhamento dos seus trabalhos pela 
população. A TV Assembleia entrou em operação 
no dia 30 de novembro de 1995 e, desde então, 
vem ampliando sua programação e seu alcance. 
Presente em mais de 225 municípios, a TV 
transmite, ao vivo, todas as reuniões de Plenário. 
As reuniões de comissões também podem ser 
acompanhadas pela TV em transmissões ao vivo 
ou, eventualmente, gravadas.

Em Minas Gerais, a emissora é referência para 
a população no acompanhamento de todos os 
processos eleitorais, com coberturas amplas, 
realizadas desde 1998. Apresenta diversificada 
programação jornalística, entrevistas, debates, 
matérias culturais e artísticas. As transmissões são 
feitas em sistema aberto (VHF ou UHF) e a cabo. O 
sinal também pode ser capturado diretamente, por 
antena parabólica, do satélite BRASILSAT B4.

A TV Assembleia tem 24 horas de programação 
diária com transmissão de trabalhos legislativos, 
entre reuniões ao vivo e gravadas, e considerável 
volume de produção própria. O trabalho no estúdio é 
intenso: além de um telejornal diário, ao vivo, todos 
os dias são gravados pelo menos três programas 
diferentes. Para isso, a TVA dispõe de um parque de 
equipamentos com amplos recursos tecnológicos 
para a criação de vídeos e efeitos especiais.

A TV Assembleia está em fase de transição para o 
modelo de captura de imagens no sistema digital. 
Equipamentos modernos e novas tecnologias digitais 
darão mais flexibilidade e agilidade à produção 
de conteúdos, permitindo a veiculação em outras 
mídias, como a internet ou o telefone celular.

DDeemmmmoooccccrrraacia nas ooonnnnddddaaaass 
ddoooo rrrrááááddiooo
Historicamente, o rádio apresenta-se como uma 
ferramenta capaz de contribuir para a educação 
social e o fortalecimento do exercício da cidadania. 
Sua abrangência faz chegar aos cidadãos a cultura, o 
entretenimento e a informação, vencendo distâncias e 
superando fronteiras de uma forma simples e acessível. 
O rádio é, reconhecidamente, um veículo de acesso 
democrático. Por isso, a Assembleia conta com uma 
Agência de Rádio para a produção e transmissão das 
notícias do Legislativo mineiro: dois boletins diários 
entram na programação ao vivo de 252 emissoras, 
distribuídas em todas as regiões de Minas. Outras 678 
emissoras recebem e divulgam o material radiofônico 
gravado em MP3. A Agência mantém ainda uma página 
no site da Assembleia, em que são armazenadas, para 
download, as principais notícias sobre o trabalho diário 
realizado no Parlamento mineiro.
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om os objetivos de garantir agilidade e qualidade ao intercâmbio de informações com o cidadão e fornecer 
subsídios para a melhoria da atividade legislativa, a Assembleia criou, em 1995, o Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC). De forma interativa, o CAC disponibiliza canais de relacionamento presencial e a 

distância (Fale com a Assembleia e Fale com as Comissões), para que o cidadão possa encaminhar dúvidas, 
sugestões e denúncias. Oferece, ainda, publicações relacionadas ao Poder Legislativo, a preço de custo.

O atendimento pode ser feito pessoalmente, no endereço
Rua Rodrigues Caldas, 30

pelo telefone  
(31) 2108-7800

ou pelo endereço eletrônico
www.almg.gov.br

Clique em Participe, depois em Fale com a Assembleia.

Atendimento ao CIDADÃO: simples e direto 
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Ummmaa parrcceria qquuee geerrraa 
qquuualiddaade
Há muitos anos, a Assembleia de Minas vem 
construindo uma relação de proximidade e 
parceria com as câmaras municipais, oferecendo 
cursos de capacitação para vereadores e 
servidores, trocando informações e experiências 
sobre regimento interno, funcionamento das 
comissões, participação popular, entre outros 
assuntos de interesse dos legislativos. 

A Assembleia criou, em 2006, o Centro de Apoio 
às Câmaras (Ceac), facilitando, assim, a relação 
da Assembleia Legislativa com os 853 legislativos 
municipais de Minas, por meio do intercâmbio 
de experiências e know-how. O Ceac dispõe de 
informações e serviços de interesse de vereadores 
e servidores das câmaras, que podem encaminhar 
perguntas sobre o processo legislativo, a estrutura e 
o funcionamento da ALMG e o exercício das funções 
do Poder Legislativo. O Centro apoia a Escola do 
Legislativo na promoção de cursos e eventos para 
qualificação e atualização de técnicos e agentes 
políticos municipais. Além disso, por meio do projeto 

Inovações Democráticas, o Ceac divulga iniciativas 
exemplares, adotadas pelas casas legislativas. 

O Boletim do Ceac, publicação eletrônica semanal, 
chega atualmente a mais de 90% dos municípios 
mineiros e tem cerca de 4 mil assinates. Por meio 
dele, todo vereador ou servidor de câmara pode 
acompanhar a agenda de eventos institucionais das 
câmaras e da Assembleia, decisões judiciais recentes 
de interesse dos legislativos municipais e informações 
sobre questões pertinentes ao mandato parlamentar. 

O Centro de Apoio às Câmaras possui, ainda, um 
espaço na programação da TV Assembleia para 
discutir temas de interesse dos legislativos municipais, 
com a participação de especialistas que debatem 
questões formuladas pelas próprias câmaras. 

Na página do Ceac, também é possível acessar as 
páginas de câmaras mineiras que estão na internet. 

A Assembleia quer conhecer a realidade de cada 
câmara para partilhá-la com outras e, assim, formar 
uma rede de experiências e conhecimentos entre os 
parlamentos mineiros.

O atendimento pode ser feito pessoalmente,
no endereço

Rua Martim de Carvalho, 94

pelo telefone  
(31) 2108-7303

ou pelo Fale com o Ceac em
www.w.alalmgmg.gov.b.br/r/ceceac

Inovações Democráticas, 
exemplares adotadas pel
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Espaços da  POLÍTICA e da CULTURA



No Edifício Tiradentes, localizado na Rua 
Rodrigues Caldas, 79, estão instalados alguns 
gabinetes de deputados e setores administrativos 
e técnicos da Assembleia. Outros setores estão 
localizados no Edifício Carlos Drummond de 
Andrade, situado na Rua Martim de Carvalho, 94.

  Palácio da Inconfidência, sede do Parlamento 
mineiro, está localizado na Praça Carlos 
Chagas, Bairro Santo Agostinho, em Belo 

Horizonte. É o local onde acontecem as principais 
atividades parlamentares e em que estão o Plenário, 
as salas de reuniões das comissões, chamadas 
“plenarinhos”, e a maioria dos gabinetes parlamentares.

Monumento à
democracia

Diante do Palácio da Inconfidência, 

encontra-se a escultura criada pelo 

artista plástico Amílcar de Castro, 

instalada em 1988, para marcar o 

início dos trabalhos da Constituinte 

mineira.
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Espaço Parlamentar: a embaixada do Legislativo na 
Cidade Administrativa 
O Espaço Parlamentar é um local de convivência e apoio operacional à disposição dos deputados e 
deputadas estaduais e seus assessores quando da visita deles aos órgãos do Executivo, na Cidade 
Administrativa.
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Plenário e comissões: espaços do debate 
democrático
O Plenário Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizado no Palácio da Inconfidência, é o local onde se 
realizam as reuniões ordinárias (às terças, quartas e quintas-feiras, às 14 horas), as extraordinárias (previamente 
convocadas e em horários variados) e as reuniões especiais (homenagens e comemoração de datas festivas). 
Também é utilizado para os grandes eventos institucionais, como seminários legislativos, fóruns técnicos ou 
ciclos de debates. Além disso, o espaço pode ser cedido para a realização de convenções partidárias, sendo 
vedada a sua utilização para qualquer outro tipo de evento que não os mencionados. 

As reuniões das comissões, ordinárias ou extraordinárias, são realizadas preferencialmente nos “plenarinhos”, 
mas também podem acontecer em outros espaços do Plácio da Inconfidência, como o teatro e o auditório e, 
em casos excepcionais, após prévia autorização do presidente da Casa, no Plenário. Reuniões extraordinárias 
ou visitas de comissão também podem ser realizadas em espaços externos e no interior do Estado. 

As reuniões públicas podem ser acompanhadas por qualquer pessoa, sem necessidade de justificativa ou 
identificação, nas galerias do Plenário ou nos plenarinhos. 
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O direito à expressão
Parte integrante do Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, a Tribuna Popular foi construída em dezembro de 
1991 e simboliza o compromisso do Poder Legislativo com a livre manifestação do pensamento, direito fundamental 
da cidadania. O espaço é agendado previamente pelos segmentos sociais para a realização de diversos tipos de 
manifestações políticas e culturais.

Espaço político e cultural
Com capacidade para 145 pessoas, sendo três lugares destinados a cadeirantes, o Teatro da Assembleia, que 
integra o Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, é destinado à realização de debates e eventos culturais. 
Promove espetáculos gratuitos como o Segunda Musical e o Zás. O Segunda Musical é um programa de música 
erudita, que acontece toda segunda-feira, às 19 horas, em parceria com as escolas de música da Uemg, de 
Universidades Federais de Minas Gerais, Ouro Preto e São João del-Rei, das Fundações Clóvis Salgado e de 
Educação Artística, além do Instituto Cervantes de Belo Horizonte. Já o Zás acontece toda sexta-feira, ao meio-dia, 
com apresentações de dança, música, poesia e teatro. Além das atividades promovidas pela Assembleia, o Teatro 
realiza seleção anual para acolher espetáculos de terceiros.

Minas em exposição
Aberta a mostras de cunho artístico e educativo, a Galeria de Arte tem o objetivo de fomentar a produção cultural 
mineira. O espaço abriga exposições que procuram abordar temas históricos e atuais ligados ao processo legislativo 
e divulgar trabalhos de artistas mineiros. A escolha dos artistas é feita por meio de seleção pública anual.
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ara dar suporte à atividade parlamentar, a 
Assembleia conta com um quadro funcional 
qualificado e diversificado. A complexidade 

do trabalho no Parlamento demanda profissionais 
especializados em atividades diversas, como: 
assessoramento técnico nas áreas de atuação 
das comissões, suporte administrativo e logístico, 
planejamento, redação e revisão de textos 
normativos, criação de sistemas de informática 
específicos para tramitação de leis e bancos de 
dados, comunicação e atendimento ao público. 

As atividades promovidas pela Escola vêm sendo 
continuamente transformadas pela natureza dinâmica 
e multifacetada dos saberes mobilizados pelos 
profissionais envolvidos no trabalho legislativo, que 
cada vez mais consolidam o Parlamento como um 

espaço de construção e difusão de um conhecimento 
singular. Dessa forma, a Escola do Legislativo tem 
atuado como um centro de fomento e de apoio, 
indispensável à política de recursos humanos da Casa.
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A escola da cidadania 

          ..riada em julho de 1992, a Escola do Legislativo
  oferece programas e cursos de formação 
  política e de capacitação técnica nas áreas 

de conhecimento relacionadas ao Poder Legislativo. As 
atividades, presenciais ou à distância, são destinadas 
aos parlamentares, servidores da Assembleia Legislativa, 
agentes públicos, lideranças políticas, sindicais e 
comunitárias, representantes de organizações da 
sociedade civil, estudantes e público em geral.

As palestras e os cursos internos contribuem para a 
capacitação e atualização profissional dos assessores 
de gabinete parlamentar e dos servidores do Legislativo 
mineiro. As iniciativas abertas à participação da sociedade 
pretendem complementar a formação política do cidadão e 
aprimorar o seu conhecimento sobre o Poder Legislativo.

A Escola do Legislativo atua na produção, sistematização 
e difusão de conhecimento especializado na área 
legislativa, por meio do estímulo a estudos e pesquisas, 
edição de publicações e manutenção de um Banco de 
Conhecimento institucional.

Desenvolve, também, um amplo trabalho de Educação 
para a Cidadania, junto às escolas de ensino fundamental 
e médio, universidades, lideranças comunitárias e 
entidades do terceiro setor, sempre com o objetivo 

de ampliar o conhecimento dos cidadãos sobre o 
funcionamento do Legislativo estadual e sobre a 
importância da participação política na construção de 
uma sociedade democrática

A consolidação do Parlamento Jovem, realizado em Belo 
Horizonte desde 2004, em parceria com a PUC-Minas 
resultou, em 2010, em seu aprimoramento para uma 
versão em âmbito estadual, integrando escolas e câmaras 
de municípios mineiros no esforço de educar nossos 
jovens para a cidadania a para a participação consciente.

A partir de 2010,  impulsionada pelas ações do 
Direcionamento Estratégico da ALMG, a Escola do 
Legislativo vivencia um significativo aprimoramento 
de suas ações de educação a distância, que 
visam a um aumento do alcance das atividades e, 
consequentemente, a um melhor aproveitamento 
dos recursos despendidos. Reafirma-se, assim, suas 
funções de construir e difundir a educação legislativa, 
principal contribuição de uma Escola criada no seio 
do Parlamento, para a formação cidadã e para o 
fortalecimento da democracia.

O atendimento pode ser feito pessoalmente, no endereço
Avenida Olegário Maciel, 2.161

pelo telefone 
(31) 2108-3400

ou pelo endereço eletrônico 
www.almg.gov.br/escola 27
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specializada em ciências sociais, com ênfase nos ramos do direito e assuntos inerentes ao Poder 

Legislativo, a Biblioteca Deputado Camilo Prates dispõe de um vasto acervo de livros, periódicos, 

jornais oficiais e outros materiais com assuntos pertinentes. O setor de Arquivo compõe-se, 

principalmente, de documentos de caráter histórico, incluindo os dossiês de todas as proposições 

que tramitaram na Casa desde 1959. O acervo da Biblioteca e a documentação do Arquivo podem ser 

consultados pelo público em geral. Os cidadãos podem, ainda, solicitar pesquisas bibliográficas, de 

legislação ou sobre tramitação de projetos, por meio do endereço eletrônico biblioteca@almg.gov.br. 

Diversas informações também podem ser obtidas no link “Consulte/Biblioteca e Arquivo”, do Portal da 

Assembleia na internet: www.almg.gov.br.

Atendimento:
Rua Rodrigues Caldas, 30 / andar SE, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
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Ligada nos interesses do CIDADÃO

esde 1997, o Procon Assembleia atua na proteção 
e defesa do consumidor, intermediando os conflitos 
entre consumidores e fornecedores, com vistas à 

harmonização das relações de consumo.

Atua, também, na educação e informação de consumidores 
e fornecedores, por meio de instrumentos diversos de 
comunicação, como palestras, pesquisas de preços e 
cartilhas sobre direitos e deveres nas relações de consumo e 
sobre os cuidados para adquirir produtos e contratar serviços.

O atendimento pode ser feito pessoalmente na
Rua Curitiba, 2.002, Bairro de Lourdes e na UAI Praça Sete

pelo telefone  
(3(31) 2108-550000

ou pelo site 
almgmg.g.g.govovov.b.b.br/r/r/prprprococon
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ASSEMBLEIA
2020

Direcionamento ESTRATÉGICO

m 2010, pensando as Minas de hoje e de 

amanhã, os deputados mineiros determinaram 

a elaboração do Direcionamento Estratégico 

Assembleia 2020. É iniciativa inédita numa casa legislativa, 

que incorpora um planejamento ainda mais sólido às 

ações que tornaram o Parlamento mineiro referência em 

modernização administrativa, aprimoramento da legislação 

e consolidação de canais de participação social. E dá 

à Casa uma visão de futuro e métodos consistentes de 

elaboração e concretização de projetos.
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Direcionamento em sintonia com a sociedade e 
com as novas Legislaturas
Além de conter diretrizes gerais, objetivos e linhas de ação, o Direcionamento Estratégico da Assembleia 
institui mecanismos de continuidade do processo de implementação ao longo desta década, prevendo 
também que cada Mesa empossada estabeleça suas prioridades.

Assim, a cada dois anos, as novas Mesas definem as prioridades do biênio correspondente e sua respectiva 
Carteira de Projetos, instrumentos que dão ao Drecionamento o caráter de estratégia do Poder Legislativo.

A execução dos projetos se traduz em resultados que vão gerar impactos diretos ou indiretos na vida do cidadão, 
no exercício da representação parlamentar, na administração da Casa e no desenvolvimento do Estado.

31

Visão de Futuro 2020
Ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor.

Missão
Exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de 
políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Compromissos

Objetivos

Finalísticos

Organizacionais

Exercer a 
representação 
política com a 

participação da 
sociedade

Ampliar e aprimorar 
a participação da 

sociedade nas 
atividades do Poder 

Legislativo

Disponibilizar 
os recursos 
necessários 

para aprimorar 
o desempenho 
das atividades 

do Poder 
Legislativo

Assegurar 
alto nível de 

capacitação e 
desempenho 

do corpo 
gerencial e 

técnico

Direcionar a 
comunicação 

para a 
compreensão 
e a valorização 
das atividades 

do Poder 
Legislativo

Inovar mediante 
a incorporação 

de melhores 
práticas 
e novas 

tecnologias de 
informação e 
comunicação

Promover 
educação 

para a 
cidadania

Melhorar a 
qualidade 
do gasto e 
aumentar 

a eficiência 
do Poder 

Legislativo

Intensificar a 
articulação 

com as Casas 
Legislativas 

para o 
fortalecimento 

do Poder 
Legislativo

Garantir a 
qualidade da 

legislação

Fiscalizar os órgãos 
e entidades da 

administração pública e 
avaliar as polítcas, com 

foco em resultados

Consolidar-se como ponto de 
convergência do poder público 

e da socidade na discussão das 
estratégias e políticas públicas para o 

desenvolvimento do Estado

Produzir legislação 
de qualidade, 

em sintonia com 
os interesses da 

sociedade

Formular políticas 
públicas eficazes e 

promover estratégias 
de desenvolvimento 

sustentável

Avaliar e fiscalizar 
políticas públicas 

com foco em 
resultados

Atuar de forma ética 
e transparente e 

garantir uma gestão 
eficiente e austera



Avanços democráticos da ALMG 

1989 1995

1ª Constituição Estadual promulgada após 
a Constituição Federal de 1988. Durante 
a Constituinte estadual, a sociedade 
participa de forma efetiva dos debates. No 
início da década de 1990, a Assembleia 
cria mecanismos para institucionalizar a 
participação e o diálogo com a sociedade

Inaugurada a 1ª TV 
Legislativa do País.
Entra no ar o site da 
Assembleia. O site 
é referência sobre a 
legislação mineira e 
as eleições

1978

Assinatura do convênio com o 
Prodasen, que garante acesso às 
bases de dados institucionais do 
Congresso Nacional

1979

Início da 
informatização da 
Assembleia

1992

1ª Escola do 
Legislativo do País



1997 2000 2008 2010 2011 2012

1º Procon no âmbito do Poder Legislativo

Assembleia ganha prêmio 
Opinião Pública 2000, instituído 
pelo Conselho Regional de 
Profissionais de Relações 
Públicas – Seção São Paulo, 
com a campanha Movimento 
pela Segurança e Vida

Assembleia define 
direcionamento 
estratégico para os 
próximos dez anos

Assembleia conquista o 
prêmio Aberje Brasil com o 
Expresso Cidadania, projeto 
que incentiva jovens a votar 
e a refletir sobre seu papel 
como cidadãos Novo Portal da 

Assembleia

Início das 
transmissões em 
sinal aberto da 
TV Assembleia 
na Região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte 
e da Rede 
Legislativa de TV 
Digital Aberta



MESA DA ASSEMBLEIA

Carlos Pimenta (PDT)

Lafayette de Andrada (PSDB)

Tenente Lúcio (PDT) Tiago Ulisses (PV) Ulysses Gomes (PT) Vanderlei Miranda (PMDB) Zé Maia (PSDB)

Dinis Pinheiro (PSDB)

Antônio Carlos Arantes (PSC) 

Célio Moreira (PSDB)

Fred Costa (PEN)

José Henrique (PMDB)

Antônio Genaro (PSC)

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)

Gilberto Abramo (PRB)

Inácio Franco (PV)

Antônio Júlio (PMDB)

Deiró Marra (PR)

Paulo Guedes (PT)

Antônio Lerin (PSB)

Dilzon Melo (PTB)

João Vítor Xavier (PEN)

Paulo Lamac (PT)

Juninho Araujo (PTB)**

Pompílio Canavez (PT)

Glaycon Franco (PRTB)**Fabiano Tolentino (PSD)

Leonardo Moreira (PSDB)

Rogério Correia (PT)

Anselmo José Domingos (PTC)

Celinho do Sinttrocel (PCdoB)

Fábio Cherem (PSD)

Liza Prado (PSB)

Romel Anízio (PP)Pinduca Ferreira (PP)

* Parlamentares licenciados, no exercício 
de outras funções

** Suplentes em exercício do mandato

Conheça o perfil dos deputados no: 
www.almg.gov.br. Clique em 
Deputados e depois em 
Conheça os deputados.

Deputados que renunciaram ao mandato:
Doutor Viana (DEM) e
Mauri Torres (PSDB)

Suplentes que exerceram mandato:
Luiz Carlos Miranda (PDT) e
Romeu Queiroz (PSB)



Rômulo Veneroso (PV)** Rômulo Viegas (PSDB) Rosângela Reis (PV) Sargento Rodrigues (PDT) Sávio Souza Cruz (PMDB) Sebastião Costa (PPS) Tadeu Martins Leite (PMDB)

Luiz Henrique (PSDB)

Gustavo Corrêa (DEM)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB)

Délio Malheiros (PV)

Gustavo Perrella (PDT)

Luzia Ferreira (PPS)

Arlen Santiago (PTB)

Delvito Alves (PTB)**

Gustavo Valadares (PSD)

Maria Tereza Lara (PT)

Alencar da Silveira Jr. (PDT)

Bonifácio Mourão (PSDB)

Hélio Gomes (PSD)

Marques Abreu (PTB)

Jayro Lessa (DEM)

Bosco (PTdoB)

Hely Tarqüínio (PV)

Adalclever Lopes (PMDB) 

Bruno Siqueira (PMDB)

Ivair Nogueira (PMDB)

Neider Moreira (PSD)

Adelmo Carneiro Leão (PT)

Carlin Moura (PCdoB)

Dr. Wilson Batista (PSD)

João Leite (PSDB)

Neilando Pimenta (PHS)

Almir Paraca (PT)

Carlos Henrique (PRB)

Duarte Bechir (PSD)

Carlos Mosconi (PSDB)

Duílio de Castro (PMN)

André Quintão (PT)

Gil Pereira (PP)* Wander Borges (PSB)* Agostinho Patrus Filho (PV)* Braulio Braz (PTB)* Cássio Soares (PSD)*

Durval Ângelo (PT) Elismar Prado (PT)

Ana Maria Resende (PSDB)** 
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Campo Grande
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São Paulo

Rio de Janeiro
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Belo Horizonte
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