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Apresentação

A atenção especial a públicos como os idosos, as pessoas com deficiência e os moradores 
de comunidades com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) foi uma opção da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais reforçada em 2014, de maneira a con-
solidar o compromisso assumido pela atual Legislatura de contribuir para a redução das 
desigualdades sociais e regionais. Ao lado de novas conquistas, como a regulamentação 
da gratuidade para idosos e pessoas com deficiência no transporte coletivo intermunicipal 
(Lei nº 21.121, de 2014), a Assembleia manteve antigos projetos que continuam gerando 
bons frutos, tais como o Cidadania Ribeirinha, que apoia o desenvolvimento sustentável em 
comunidades com baixos índices de desenvolvimento humano.

Ao mesmo tempo, o Parlamento investiu em novos instrumentos para ampliar a interlocução 
com os cidadãos mineiros e reforçou parcerias com instituições da sociedade civil, tendo em 
vista a execução de projetos comuns e o aperfeiçoamento da produção legislativa. A reforma 
da Praça da Assembleia e o sucesso da já tradicional Cantata de Natal são dois símbolos de 
aproximação entre o Poder Legislativo e a sociedade. 

Com a participação de convidados e cidadãos, as comissões parlamentares discutiram 
questões como a prestação do serviço de telefonia móvel, a revitalização do Rio São Francis-
co e a situação das Associações de Pais e Amigos do Excepcionais (Apaes). Um dos resul-
tados práticos foi a assinatura de um plano de melhorias para o setor da telefonia, firmado 
entre a Assembleia, as operadoras que atuam no Estado e o Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações. Um dos compromissos assumidos pelas empresas é o de ampliar a 
cobertura para 100% da zona rural do Estado até 2015.
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Tendo em vista a meta de ser reconhecida como o poder e a voz do cidadão, a Assembleia instituiu, 
em maio, mais um instrumento que permite a todos influenciarem o processo legislativo. Por meio do 
serviço “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação”, disponível no Portal da Assembleia, pode-se 
votar favorável ou contrariamente às propostas em tramitação, comentá-las ou sugerir que sejam 
modificadas. Outras ferramentas mais antigas já permitiam ao cidadão sugerir um projeto de lei ou 
encaminhar demandas ao Parlamento.

A criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (Lei nº 21.144), a proibição de que instituições e lo-
gradouros públicos sejam batizados com nomes de torturadores (Lei nº 21.417) e a obrigatoriedade da 
distribuição de sacolas plásticas recicláveis, biodegradáveis ou oxibiodegradáveis (Lei nº 21.412) por 
estabelecimentos comerciais foram algumas das normas instituídas após deliberação da Assembleia, 
frequentemente por meio de amplo debate com entidades da sociedade civil organizada.

O compromisso com a austeridade levou a uma nova regulamentação do auxílio-moradia, por meio da 
Resolução nº 5.459, de 2014. As novas regras impedem o pagamento do benefício a parlamentares 
que possuem imóveis em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A medida se soma a providências 
anteriores, como a extinção da ajuda de custo (14º e 15º salários) dos deputados estaduais e o fim do 
pagamento pela presença em reuniões extraordinárias do Plenário, ocorridos em 2012, e a abolição do 
voto secreto nas deliberações da Assembleia (Emenda à Constituição nº 91, de 2013). 

Uma parceria com o governo do Estado e com a Casa da Moeda resultou em uma extensa programação 
para comemorar o bicentenário de morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, um dos mestres do 
Barroco no Brasil. Foram organizadas exposições e publicações especiais, culminando no lançamento 
de medalha comemorativa em 18 de novembro, Dia do Barroco Mineiro. 
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A fim de reafirmar o valor da democracia, a Assembleia promoveu o ciclo de debates Resistir Sempre – 
Ditadura Nunca Mais, lembrando os 50 anos do golpe militar. Ao conceder o título de Cidadão Honorário 
de Minas Gerais ao arcebispo emérito de São Paulo, cardeal dom Paulo Evaristo Arns, o Parlamento 
mineiro corrigiu um erro histórico, ocorrido em 1979, quando a proposta dessa homenagem foi rejeita-
da pelo Plenário. O arcebispo se destacou na luta pela redemocratização.

A Assembleia também deu sua contribuição para o bom andamento da Copa do Mundo, por meio 
da realização de visitas, audiências e debates públicos que abordaram desde as obras no Aeroporto 
de Confins até as estratégias de ação da Polícia Militar. O Projeto de Lei nº 4.474/13 originou a Lei 
nº 21.324, que obriga manifestantes mascarados a se identificarem para a polícia sempre que for 
necessário. 

Os resultados alcançados pela Assembleia em 2014 são fruto de um planejamento de longo prazo, que 
se renova a cada dois anos, com a definição de projetos prioritários que são incorporados ao Direciona-
mento Estratégico da Casa. Dessa maneira, o Parlamento de Minas reforça seu compromisso de buscar 
as melhores ferramentas de gestão, a fim de atingir a excelência em suas atividades de produção 
legislativa, de representação da vontade popular e de fiscalização institucional. O trabalho concluído é 
fruto de uma preocupação permanente com a recomposição e a qualificação do corpo funcional, com 
o aprimoramento da infraestrutura e a racionalização dos gastos públicos.





Legislatura consolida 
Planejamento Estratégico

O enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, uma das principais linhas de atua-
ção da Assembleia de Minas na 17ª Legislatura (2011-2015), foi uma prioridade definida 
pela direção da Casa logo no início do período. Essa e outras diretrizes foram estabelecidas 
em um planejamento de longo prazo, por meio do Direcionamento Estratégico Assembleia 
2020, cuja implantação foi iniciada em 2010 e consolidada nos últimos quatro anos, geran-
do desdobramentos que alcançaram as mais diversas áreas.

Já em 2011, foram aprovadas algumas normas relacionadas à busca por uma melhor dis-
tribuição de renda: a Bolsa-Reciclagem (Lei nº 19.823, de 2011) regulamentou concessão 
de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis; a Emenda nº 86 à Constituição 
Mineira incluiu a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades regionais entre 
os objetivos prioritários do Estado; e o Fundo de Erradicação da Miséria (Lei nº 19.990) foi 
criado para reunir recursos a serem investidos nessa área.

Nesse mesmo ano, a Assembleia de Minas realizou vários eventos relacionados à erradica-
ção da miséria: o ciclo de debates Estratégias para Superação da Pobreza, o seminário le-
gislativo Pobreza e Desigualdade e os debates públicos sobre financiamento da assistência 
social e sobre a proposta de implantação do piso salarial em Minas.

Atenção para quem precisa

Organizado em tempo recorde (menos de três meses) e com a participação de 80 entidades, 
o seminário Pobreza e Desigualdade percorreu 12 regiões para discutir com a sociedade 
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propostas de políticas públicas para a redução da miséria. Também foi realizada uma consulta pública 
pela internet, para facilitar o recebimento de sugestões dos cidadãos.

Esse trabalho continuou nos anos seguintes com a aprovação de normas como a isenção e a redução de 
emolumentos cobrados pelos cartórios e da taxa de fiscalização judiciária (Lei nº 20.379, de 2012), a Po-
lítica Estadual para a População em Situação de Rua (Lei nº 20.846, de 2013) e o incentivo à contratação 
de adolescentes egressos do sistema socioeducativo (Lei nº 20.848, de 2013). Também em 2013, foi 
realizado o debate  público sobre a implantação da norma básica do Sistema Único de Assistência Social.

A consciência de que alguns segmentos da sociedade merecem uma atenção especial orientou outras 
iniciativas, tais como a criação de duas novas comissões permanentes: a de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (2011) e a de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (2013). 
A parceria com organizações da sociedade civil levou à mobilização de milhares de pessoas em mar-
chas contra as drogas, na Capital e no interior do Estado. 

A Lei nº 21.121, de 2014, foi um avanço importante ao regulamentar a gratuidade do transporte co-
letivo intermunicipal para idosos e pessoas com deficiência. Os 10 anos do Estatuto do Idoso foram 
avaliados em um ciclo de debates que envolveu 115 instituições, em 2013. Nesse mesmo ano, em 
parceria com a PUC Minas, foram criados o Observatório Mineiro da Pessoa Idosa e o Índice de Quali-
dade de Vida da Pessoa Idosa.

Cidadania e participação

Em 2014, a Assembleia concluiu a primeira edição do projeto Cidadania Ribeirinha, que apoia o de-
senvolvimento sustentável dos municípios de Itacarambi, Manga, Matias Cardoso e Pedras de Maria 
da Cruz, selecionados por apresentarem o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre as 
cidades banhadas pelo Rio São Francisco em Minas. O projeto ofereceu cursos de capacitação e pro-
moveu ações de mobilização comunitária nas áreas de cidadania, meio ambiente, patrimônio cultural 
e planejamento urbano.

A promoção da cidadania também foi o foco do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas 
Gerais, primeiro grande evento da 17ª Legislatura. Foi organizado para recolher sugestões da socie-
dade mineira sobre 10 grandes temas, com o intuito de subsidiar a elaboração de uma agenda de 
trabalhos para o Legislativo. Foram realizadas, ainda, entrevistas com deputados e especialistas e uma 
consulta pública via internet. No total, foram mais de 1.300 sugestões de participantes.

Um dos marcos de 2013 foi a criação do Espaço Cidadania, composto do Procon Assembleia, do Siste-
ma Nacional de Emprego (Sine) e da Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon). No local, 
são oferecidos de forma integrada serviços de defesa e proteção de direitos, cadastro para emprego e 
treinamento profissional, emissão de carteira de trabalho e requerimento de seguro-desemprego, além 
de internet popular.

Outras novidades do período buscaram facilitar a participação do cidadão no planejamento das políti-
cas públicas. No Portal da Assembleia na internet, foi lançado o site Políticas Públicas ao seu Alcance, 
criado para oferecer uma visão completa sobre as ações do Estado nas diversas políticas setoriais e 
suas relações com aquelas implementadas pela União e pelos municípios.
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A Assembleia também produziu um aplicativo para tablets e smartphones, que permite a consulta aos 
principais conteúdos do portal eletrônico. Uma inovação ainda mais recente é o serviço “Dê sua opinião 
sobre projetos em tramitação”. Por meio da internet, o cidadão pode ir além de acompanhar as eta-
pas de tramitação de uma proposição, mas também se posicionar favorável ou contrariamente a ela, 
deixando seu comentário: uma crítica, um elogio ou até uma sugestão de alteração em seu conteúdo.

Mobilização nacional

Ao longo dos últimos quatro anos, as bandeiras defendidas pelo Parlamento mineiro não se restrin-
giram às divisas do Estado. A Assembleia participou e foi protagonista de campanhas nacionais, tais 
como as que cobravam mais investimentos federais na saúde (Assine + Saúde) e a revisão dos contra-
tos das dívidas dos estados com a União (Renegociação Já).

O Assine + Saúde recolheu 615.986 assinaturas a favor de um projeto de lei de iniciativa popular que 
obriga a União a investir montante igual ou superior a 10% de sua receita corrente bruta na área da 
saúde. Em todo o País, foram mais de 2 milhões de assinaturas, sendo Minas o estado que mais contri-
buiu para esse total. Para mobilizar a sociedade, a ALMG promoveu audiências da Comissão de Saúde 
em dezenas de municípios do Estado, iniciativa que ficou conhecida como Caravana da Saúde, além de 
realizar encontros para a coleta de assinaturas.

Outro grande movimento de âmbito nacional foi o que defendeu a renegociação das dívidas dos 
estados com a União. Em 2011, a ALMG criou uma Comissão Especial para analisar o assunto. No 
ano seguinte, recebeu representantes dos Parlamentos de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo. Foi aprovada a Carta de Minas, denunciando a crítica situação financeira dos estados e o 
desequilíbrio federativo agravado pelas condições de pagamento das dívidas. A pressão dos estados 
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resultou no Projeto de Lei Complementar nº 238/13, que tramita no Senado. Entre outras medidas, a 
proposta altera o índice de correção dos débitos estaduais, substituindo o IGP-DI pelo IPCA. A economia 
estimada para Minas é de R$ 1,7 bilhão. 

Austeridade e transparência

O rigor na condução do Poder Legislativo e o compromisso com a austeridade orientaram a aprova-
ção de normas como a extinção da pensão vitalícia para ex-governadores e seus dependentes (Lei 
nº 19.575, de 2011); a vedação da posse de suplente de deputados durante o recesso parlamentar 
(Emenda à Constituição nº 90, de 2012); a extinção do voto secreto nas deliberações da Assembleia 
(Emenda à Constituição nº 91, de 2013); e a limitação do auxílio-moradia a deputados que não pos-
suem imóvel em Belo Horizonte e Região Metropolitana (Resolução nº 5.459, de 2014). Em 2012, foi 
implementada na Assembleia a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527, de 2011), que 
regulamenta procedimentos para facilitar a obtenção de informações públicas.

A Assembleia realizou ainda 20 Encontros Regionais de Prestação de Contas do Biênio 2011-2012, 
em cidades do interior do Estado. Os participantes puderam opinar – presencialmente ou por e-mail 
– sobre a atuação da Assembleia e propor novas ações. Ao todo foram 1.332 sugestões populares.

Destaques da 17ª Legislatura

O quadro a seguir mostra a diversidade de ações da Assembleia de Minas entre 2011 e 2014.

Quadro 1 – Destaques da Legislatura

ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES

ANO AÇÃO

2011 Emenda à Constituição nº 86 – Inclusão da erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades regionais entre os objetivos prioritários do Estado de Minas Gerais

2011 Lei nº 19.823 – Concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis – 
Bolsa-Reciclagem

2011  Lei nº 19.990 – Criação do Fundo de Erradicação da Miséria (FEM)

2011 Ciclo de debates Estratégias para Superação da Pobreza

2011 Seminário legislativo Pobreza e Desigualdade

2011
Debate público Financiamento da Assistência Social: novas normas e possibilidades de 
aplicação dos recursos dos fundos municipais

2011 Ciclo de debates Piso Salarial em Minas Gerais
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ANO AÇÃO

2011 Debate público Desafios e Perspectivas do Movimento Lixo e Cidadania em Minas

2011
Debate público Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes – 
Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual

2012 Lei nº 20.377 – Instituição da Política Estadual de Fomento à Tecnologia Social

2012 Lei nº 20.379 – Isenção e redução de emolumentos cartoriais e da Taxa de Fiscalização Judiciária

2012
Debate público Povos Indígenas de Minas na Luta por Terra, Educação, Saúde e pelo 
Fortalecimento das Manifestações Culturais

2012
Ciclo de debates Rumo à Rio+20 e à Cúpula dos Povos: Tecnologias Sociais, 
Sustentabilidade e Superação da Pobreza

2013 Lei nº 20.846 – Política Estadual para a População em Situação de Rua

2013 Lei nº 20.848 – Incentivo à contratação de adolescentes egressos do sistema 
socioeducativo

2013
Debate público Implantação da Norma Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB 
Suas 2012)

2013 Debate público Trabalhando em Rede no Enfrentamento da Violência contra a Mulher

IDADE COM QUALIDADE

ANO AÇÃO

2013
Movimento Idade com Qualidade: campanha capitaneada pela ALMG com o objetivo de 
discutir e acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria das 
condições de vida dos idosos

2013 Criação do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa (parceria com a PUC Minas)

2013
Ciclo de debates 10 Anos do Estatuto do Idoso – Avanços e Desafios para um 
Envelhecimento Digno (envolvimento de 115 instituições e 519 participantes)

2013
Audiências públicas da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Araxá, 
Governador Valadares e Montes Claros)

2013
Formalização de pedido ao governo federal para que defenda, na ONU, a aprovação do 9º 
Objetivo do Milênio, relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas
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ANO AÇÃO

2013
Debate público Garantias Fundamentais da Pessoa Idosa: Dignidade aos Servidores 
Aposentados de Minas Gerais

2014 Lei nº 21.121 – Gratuidade para idosos e pessoas com deficiência no transporte coletivo 
intermunicipal

2014 Lei nº 21.144 – Criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

2014 Lançamento do Índice de Condições de Vida do Idoso em Minas Gerais (ICVI-MG)

DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ANO AÇÃO

2011 Criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

2012 Adequação física de Plenarinho para acesso de pessoas com deficiência

2013 Movimento em defesa das Apaes

2013 Semana da Pessoa com Deficiência

2014 Lei nº 21.121 – Gratuidade para idosos e pessoas com deficiência no transporte coletivo 
intermunicipal

2014
Lei nº 21.423 – Adaptação dos caixas de autoatendimento bancário para pessoas com 
deficiência

2014
Lei nº 21.458 – Garantia ao indivíduo afetado pela visão monocular de direitos e benefícios 
previstos para a pessoa com deficiência

2014
Lei nº 21.459 – Garantia ao indivíduo afetado pela neurofibromatose (síndrome de Von 
Recklinghausen) de direitos e benefícios previstos para a pessoa com deficiência

2014
Construção de rampa de acesso ao Palácio da Inconfidência para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida

2014
Comissão de Educação: visitas técnicas e levantamento sobre a estrutura das Apaes em 
diversas regiões do Estado
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COMBATE AO CRACK E OUTRAS DROGAS

ANO AÇÃO

2012 Lançamento do Movimento para Fortalecer as Famílias contra o Crack e Outras Drogas

2013 Instalação da Comissão Especial para Enfrentamento do Crack

2013
Criação da Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas

2013 Ciclo de debates Um Novo Olhar sobre a Dependência Química

2014
Lei nº 21.291 – Reinserção do usuário e do dependente de álcool e outras drogas no 
mercado de trabalho

2012/2014
Marchas contra o Crack e Outras Drogas (e Caminhada pela Paz nas Escolas) – Capital e 
interior

SAÚDE PÚBLICA

ANO AÇÃO

2011 Debate público O Financiamento da Saúde no Brasil: em Busca de Soluções para o SUS

2012 Ciclo de debates Mais Recursos para a Saúde
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ANO AÇÃO

2012
Realização de Encontro Nacional com Presidentes de Assembleias Legislativas e de 
Comissões de Saúde na ALMG

2012
Participação da ALMG em reunião da Comissão de Seguridade Social e Família da 
Câmara dos Deputados (Brasília) e na Conferência Nacional das Comissões de Saúde das 
Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais (Espírito Santo)

2012/2013

Movimento Assine + Saúde: campanha para coleta de assinaturas destinadas à 
apresentação, ao Congresso Nacional, de projeto de lei complementar de iniciativa 
popular para garantir o investimento de 10% da receita corrente bruta da União na 
saúde pública

2012/2013 Caravana da Saúde: realização de 22 encontros nas diversas regiões do Estado

2013 Participação da ALMG no Ato em Defesa da Saúde Pública (Brasília)

2013
Participação da ALMG na caravana a Brasília para a entrega das 615.986 assinaturas 
obtidas na campanha – resultado: apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 
321/2013 à Câmara de Deputados

2013 Lei nº 20.658 – Unidades móveis de prevenção ao câncer

2014
Lei nº 21.407 – Determinação de que unidades de saúde públicas ou privadas afixem 
cartaz informativo sobre a distribuição gratuita de medicamentos realizada pelo SUS 

2014
Lei nº 21.401 – Adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à 
exposição solar no ambiente de trabalho

2014
Lei nº 21.290 – Regulamentação da emissão de receitas médicas, de maneira a facilitar 
sua compreensão e utilização

2014 Lei nº 21.450 – Proibição do uso de jalecos e similares fora das unidades de saúde

DÍVIDA PÚBLICA

ANO AÇÃO

2012 Instalação da Comissão Especial da Dívida Pública

2012
Debate público Renegociação da Dívida dos Estados com a União (Capital + 10 encontros 
interiorizados)
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ANO AÇÃO

2012
Carta de Minas, assinada pelas Assembleias Legislativas de Minas Gerais, São Paulo, do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo, com sugestões para reduzir o endividamento dos estados

2012
Participação da ALMG em seis encontros nacionais de articulação política, com a Unale e 
com representantes dos estados do Espírito Santo, do Acre, de Goiás, do Rio Grande do Sul 
e do Rio Grande do Norte

SEGURANÇA PÚBLICA

ANO AÇÃO

2011 Fórum técnico Segurança nas Escolas – por uma Cultura de Paz

2012 Ciclo de debates Siga Vivo – Pelo Fim da Violência no Trânsito

2014 Ciclo de debates Enfrentamento do Tráfico de Pessoas em Minas Gerais

2014 Debate público Maioridade Penal

2014
Lei nº 21.324 – Restrição ao uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a 
face em eventos frequentados por multidões 

2014
Lei nº 21.415 – Obrigatoriedade do registro de hóspedes em meios de hospedagem 
localizados no Estado

2014
Lei nº 21.445 – Exceções à obrigatoriedade da divulgação do uso de câmeras de vídeo 
para fins de segurança

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SUSTENTABILIDADE

ANO AÇÃO

2011
Lei nº 19.583 – Regulamentação da produção e do processamento de leite de cabra e de 
ovelha

2011 Debate público Plano Nacional para a Cadeia Produtiva do Leite

2011 Debate público Dia Mundial do Meio Ambiente: Sustentabilidade Ambiental

2011 Debate público Plano Nacional de Mineração e o Novo Marco Regulatório



RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
14

18

ANO AÇÃO

2012 Lei nº 20.009 – Regulamentação da criação de áreas de vulnerabilidade ambiental

2012 Lei nº 20.313 – Instituição do Fundo Estadual do Café (Fecafé)

2012 Lei nº 20.549 – Produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais

2012 Ciclo de debates Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável

2013 Lei nº 20.704 – Incentivo ao empreendedorismo tecnológico

2013 Lei nº 20.826 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

2013 Lei nº 20.922 – Lei Florestal de Minas Gerais

2013
Debate público Gestão de Resíduos Sólidos – Proposta de Parceria Público-Privada e Coleta 
Seletiva na Região Metropolitana de Belo Horizonte

2013 Debate público A Legislação de Proteção aos Animais

2014 Debate público Lançamento do Plano Safra de Pesca e Aquicultura em Minas Gerais

2014 Ciclo de debates Incubadoras e Parques Tecnológicos em Minas Gerais

2014 Ciclo de debates Agricultura Familiar – Mãos que Alimentam e Cuidam do Planeta

2014 Debate público Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo em Minas

2014
Lei nº 21.412 – Obrigatoriedade da distribuição de sacolas plásticas recicláveis, 
biodegradáveis ou oxibiodegradáveis por estabelecimentos comerciais

2014
Lei nº 21.429 – Regulamentação das condições para manipulação e beneficiamento 
artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados

2014
Lei nº 21.342 – Contratação de operação de crédito com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento para execução do Programa de Apoio à Inovação e Melhoria da 
Produtividade Industrial de Minas Gerais

2014 Lei 21.421 – Recolhimento e destinação de resíduos sólidos especiais

2014
 Lei nº 21.527 – Mudança na alíquota de ICMS incidente sobre operações com etanol e 
gasolina
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MOBILIDADE URBANA

ANO AÇÃO

2013

Fórum técnico Mobilidade Urbana – Construindo Cidades Inteligentes, incluindo:
• consulta pública on-line sobre o tema
• Ciclo de debates preparatório
• Encontros nas Regiões Metropolitanas do Vale do Aço e de Belo Horizonte
• 11 Encontros Regionais – Agenda com os Municípios: Construindo Planos Municipais de  
   Mobilidade Urbana
• Encontro Estadual

2013
Participação da ALMG no III Congresso As Melhores Práticas SIBRT na América Latina, 
realizado em Belo Horizonte – visita do ex-governador e urbanista Jaime Lerner

2014 Oferta de curso a distância sobre construção de planos municipais de mobilidade urbana

PROMOÇÃO DA CULTURA

ANO AÇÃO

2011 Emenda à Constituição nº 89 – Criação do Dia das Gerais

2012 Lei nº 20.470 – Instituição do Dia do Barroco Mineiro
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ANO AÇÃO

2012
Restauração e transposição do painel Da descoberta do Brasil ao ciclo mineiro do café, da 
artista plástica Yara Tupynambá, para o Espaço Político-Cultural da ALMG

2013
Lei nº 20.694 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura: ampliação de recursos para projetos 
culturais

2013
Instalação de comissão estadual, com participação da ALMG, para a organização das 
comemorações do Dia do Bicentenário de Aleijadinho

2013 Criação do Memorial da Assembleia de Minas

2014
Programação cultural do Bicentenário de Morte de Aleijadinho: exposições, publicações e 
lançamento de medalha comemorativa

2014 Obras de requalificação da Praça da Assembleia
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CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

ANO AÇÃO

2011
Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais – recebimento de mais de 
1.300 sugestões para a formulação da agenda de trabalhos da ALMG

2011 Debate público Celebração dos 32 anos da Lei da Anistia

2011 Debate público Minas na Reforma Política e consulta pública sobre o tema

2013

Criação do Espaço Cidadania, que reúne:
• Procon Assembleia – atendimento e orientação em questões voltadas ao direito do 
  consumidor
• Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor – apuração de ilícitos penais relacionados 
  à defesa do consumidor
• SINE-MG – intermediação de oferta de empregos
• Internet Popular – acesso gratuito à internet

2013 Realização do programa Procon Itinerante em cidades da RMBH

2013 Lançamento do site Políticas Públicas ao seu Alcance no Portal da Assembleia

2013
Disponibilização do aplicativo ALMG.NET para consulta a informações da ALMG em 
dispositivos móveis 

2013 Ciclo de debates 10 anos da Comissão de Participação Popular

2014 Ciclo de debates Resistir Sempre – Ditadura Nunca Mais: 50 anos do Golpe de 1964

2014
Concessão do título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao arcebispo emérito de São 
Paulo, cardeal dom Paulo Evaristo Arns

2014 Ciclo de debates Comunicação, Regulação e Democracia

2014 Lançamento do serviço “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação” no Portal da ALMG

2014
Lei nº 21.417 – Proibição de que se dê o nome de torturadores a instituições e logradouros 
públicos

2011/2014
Projeto Cidadania Ribeirinha, destinado à capacitação de segmentos municipais para 
desenvolvimento sustentável de comunidades do Norte de Minas 
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FUNCIONALISMO ESTADUAL

ANO AÇÃO

2011
Lei nº 19.837 – Política remuneratória do subsídio das carreiras do grupo de atividades da 
educação básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar

2013 Lei Complementar nº 129 – Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

2013 Lei Complementar nº 131 – Regime de previdência dos servidores públicos estaduais

2014 Lei Complementar nº 132 – Regime de previdência dos servidores públicos estaduais

2014
Debate público sobre a PEC nº 555/06, que extingue a cobrança de contribuição 
previdenciária de aposentados e pensionistas

2014
Lei nº 21.284 – Validação de diploma e certificado de curso ou programa a distância no 
âmbito da administração pública do Estado

2014
Emenda à Constituição nº 92 – Autorização para criação de fundação de direito privado 
para administrar a previdência complementar dos servidores públicos estaduais

2014
Lei Complementar nº 135 – Alteração da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do 
Estado
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AUSTERIDADE E TRANSPARÊNCIA

ANO AÇÃO

2011 Lei nº 19.575 – Extinção da pensão vitalícia para ex-governadores e seus dependentes

2012
Emenda à Constituição nº 90 – Vedação da posse de suplente de deputado durante o 
recesso parlamentar

2012 Implementação da Lei de Acesso à Informação na ALMG

2013 Emenda à Constituição nº 91 – Extinção do voto secreto nas deliberações da Assembleia

2013 Encontros Regionais de Prestação de Contas do Biênio 2011-2012

2014
Resolução nº 5.459 – Limitação do auxílio-moradia a deputados não proprietários de imóvel  
em Belo Horizonte e Região Metropolitana





A produção de leis de qualidade é um dos papéis centrais do Poder Legislativo. Para que a 
legislação atenda ao interesse público e aos anseios da população, são realizados estudos 
e pesquisas que subsidiam os pareceres técnicos elaborados pelas comissões da Casa 
designadas para examinar projetos de lei e demais proposições, durante sua tramitação. 
No intuito de aprofundar o debate e a compreensão da matéria e promover a participação 
da sociedade no aperfeiçoamento do ordenamento normativo do Estado, são também rea-
lizados diligências, audiências públicas, ciclos de debates e eventos similares. Essas ações 
garantem um processo legislativo mais legítimo e democrático.

Para dar mais consistência ao seu esforço de aprimorar a legislação estadual, a Assembleia 
implantou o serviço “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação”, consulta pública que 
permite ao cidadão conhecer as propostas em discussão e registrar suas opiniões, de ma-
neira a ampliar a participação da sociedade no processo legislativo. 

O Parlamento mineiro também aprimorou os mecanismos de divulgação das leis e dispo-
nibilizou, na internet, instrumentos como a pesquisa da legislação por tema e o “Entenda a 
Norma”, que facilitam o acesso e a compreensão da legislação pelo cidadão. Além disso, 
está sendo implementada a avaliação retrospectiva do impacto causado pelas normas esta-
duais, com vistas a verificar a eficácia e a efetividade da legislação produzida pela Assem-
bleia. Esse é o objetivo do projeto estratégico Avaliação do Impacto da Lei.

Produção legislativa
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Em 2014, foi realizado um estudo piloto do impacto gerado pela Lei 18.030, de 2009, que implantou o 
ICMS Solidário, modificando as regras de distribuição de receitas de ICMS entre os municípios minei-
ros. Uma das conclusões foi que o ganho relativo para as cidades beneficiadas com a mudança foi bem 
maior que a perda relativa dos municípios que cederam recursos. Ou seja, entre os 144 municípios 
que transferiram recursos, a redução máxima foi de 8,2% em relação ao que teria sido ganho com a 
aplicação da lei anterior. Já entre os 709 ganhadores, o crescimento de arrecadação chegou a 50%, 
em alguns casos.

Figura 1 – Processo Legislativo 

Fonte: Portal ALMG

O quadro a seguir apresenta um balanço quantitativo das leis produzidas em 2014. Não foram incluídas 
no quadro as normas e as proposições de efeitos concretos, que serão tratadas em seção específica.

7 Sanção,
promulgação
ou veto6 Redação

Final5 2o turno no
Plenário4 2o turno nas

comissões3 1o turno no
Plenário2 1o turno nas

comissões1Apresentação
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Quadro 2 – Balanço quantitativo das leis produzidas em 2014

Legislação por assunto Leis aprovadas

Administração pública 16

Agropecuária 1

Defesa do consumidor 2

Direitos humanos 2

Educação 3

Finanças públicas 17

Meio ambiente 3

Mineração 1

Pessoa com deficiência 3

Saneamento básico 1

Saúde pública 4

Segurança pública 4

Trabalho, emprego e renda 1

Turismo 1

TOTAL 59

Fontes: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)

Banco de Dados de Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 22/12/2014

A seguir, apresentam-se as principais leis produzidas em 2014:

Emenda à Constituição nº 92, de 4/4/2014  – Autorização para criação de fundação de direito 
privado para administrar previdência complementar dos servidores públicos estaduais 

Com a reforma previdenciária, a Constituição da República passou a permitir a adoção do regime de 
previdência complementar para os servidores públicos de todos os entes da federação. Essa emenda 
à Constituição autoriza o Estado a criar fundação com personalidade jurídica de direito privado para 
administrar e executar plano de benefícios do regime de previdência complementar dos seus servi-
dores. A norma promoveu ajuste à redação do § 4º do art. 14 da Constituição Estadual para incluir a 
fundação destinada à gestão do regime de previdência complementar entre as hipóteses em que a lei 
não cria a entidade. Mas, em vista de sua natureza privada, apenas autoriza sua criação. Também foi 
substituída a expressão “natureza de pessoa jurídica de direito público”, contida no § 5º do art. 14, por 
“personalidade jurídica de direito público”, por razões de técnica legislativa. Com a aprovação da nor-
ma, espera-se que a criação de entidade de direito privado contribua para uma gestão mais eficiente 
do regime previdenciário complementar dos servidores públicos. 
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Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014 – Alteração da lei de organização e divisão 
judiciárias do Estado 

A norma altera a Lei Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias 
do Estado. Ao longo de seus 118 artigos, a lei dispõe notadamente sobre os seguintes temas: I) es-
trutura e organização do Poder Judiciário estadual, inclusive da Justiça Militar e da Justiça de Paz; II) 
remuneração, verbas indenizatórias e benefícios de magistrados; III) regime disciplinar de magistrados; 
IV) serviços notariais e de registro; V) movimentação de municípios entre comarcas. 

Durante a tramitação do projeto que deu origem à lei, foram apresentados três substitutivos, os quais 
procuraram adequar o conteúdo da proposição às disposições legais e constitucionais vigentes e à 
técnica legislativa. 

Lei nº 21.429, de 21/7/2014  – Manipulação e beneficiamento artesanais do leite de 
cabra e de ovelha e de seus derivados 

Caracterizada pela produção em baixa escala – na maioria dos casos abaixo de 100 litros/ dia –, a produ-
ção de leite de caprinos e ovinos no Estado é ainda incipiente, apesar de já contar com atuante associação 
de produtores e com uma câmara técnica específica no Conselho Estadual de Política Agrícola – Cepa. A 
Lei nº 19.583, de 2011, teve como intuito normatizar o segmento segundo suas características próprias 
e caracterizar o produto artesanal de leite de cabra e ovelha. A Lei nº 21.429 promove adequações na 
Lei nº 19.583, de 2011, a fim  de eliminar arestas operacionais observadas nos dois primeiros anos de 
sua aplicação, em especial quanto à necessidade de regulamentos específicos para a caprinocultura e 
a ovinocultura; à aceitação de planta baixa das instalações para a habilitação sanitária da produção de 
leite e queijo; à admissão do produtor de leite devidamente capacitado como responsável pela produção, 
de forma similar ao estabelecido para os queijos artesanais de Minas na Lei nº 20.549, de 2012; e à 
obrigação de utilizar, para o beneficiamento e a produção de derivados, leite obtido de rebanho sadio.

O novo documento normativo dá concretude a uma política pública da mais alta relevância para o seg-
mento da caprinocultura e da ovinocultura de leite, que tem sofrido com diversas barreiras legais que 
dificultam a sua regularização fiscal e sanitária.

Lei nº 21.342, de 27/6/2014 – Contratação de operação de crédito com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento  

A lei autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), em valor equivalente a até US$ 50 milhões (cinquenta milhões de dóla-
res norte-americanos), para execução do Programa de Apoio à Inovação e Melhoria da Produtivida-
de Industrial de Minas Gerais. Com a referida operação, pretende-se aplicar os recursos no apoio à 
transferência e à difusão tecnológica; no financiamento de investimentos e atividades inovadoras em 
empresas; em projetos de desenvolvimento empresarial e empreendedorismo de alto impacto; na im-
plantação ou no aprimoramento de centros técnicos, tecnológicos e de apoio à inovação; e no suporte 
aos investimentos para atualização dos meios de produção.

Lei nº 21.421, de 16/7/2014 – Recolhimento e destinação de resíduos sólidos especiais 

Essa norma altera a Lei nº 13.766, de 2000, acrescentando os dispositivos magnéticos e eletroele-
trônicos de armazenamento de dados à lista de resíduos sólidos cuja destinação ao meio ambiente 
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exige procedimentos especiais. Além disso, introduz novas obrigações relativas aos estabelecimentos 
comerciais e à rede de assistência técnica autorizada por fabricantes e importadores desses produtos.

A lei alterada já definira que os referidos estabelecimentos comerciais e redes de assistência técnica 
deveriam manter recipientes para descarte dos resíduos desses produtos, em obediência às normas 
ambientais e de saúde pública pertinentes e às recomendações definidas pelos fabricantes ou impor-
tadores, até que eles promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente adequada. Com as 
novas determinações, incluídos os dispositivos de armazenamento de dados a serem descartados, 
os estabelecimentos comerciais devem manter tais recipientes conforme a categoria dos produtos 
comercializados e as recomendações técnicas concernentes, obedecidas as diretrizes da logística re-
versa dos resíduos eletroeletrônicos. Ao estabelecimento envolvido compete exibir, em local visível, 
informação de que está obrigado a recolher os resíduos mencionados.
 

Lei nº 21.450, de 4/8/2014  – Proibição do uso de jalecos e similares fora das unidades 
de saúde

Essa norma altera a Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado, incluindo, entre 
as obrigações dos estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitários, o dever de zelar 
pelo uso adequado das vestimentas de biossegurança e dos equipamentos de proteção individual e a 
não permissão de sua utilização pelos funcionários fora do local de trabalho. 

As alterações estabelecidas pela nova lei resultam de proposta apresentada pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça, por meio de substitutivo ao projeto original, que tratava do assunto em lei autônoma, 
para inserir o comando no Código de Saúde do Estado e, assim, sujeitar os infratores às penalidades 
previstas no art. 97 da referida norma. A Comissão de Saúde, por sua vez, apresentou emenda ao texto 
da Comissão de Constituição e Justiça a fim de tornar mais claro o comando da lei. Por meio da com-
plementação do Código de Saúde do Estado com as medidas inseridas pela Lei nº 21.450, de 2014, 
espera-se contribuir para a redução da transmissão de agentes patogênicos nas unidades de saúde, 
reforçando, portanto, as medidas de prevenção, que entende-se serem as mais efetivas no contexto 
das ações e dos programas de saúde.

Lei nº 21.324, de 17/6/2014  – Restrição ao uso de máscaras em manifestações 

Essa lei estabelece restrições ao uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em 
evento multitudinário ou aglomeração significativa de pessoas. A lei não proíbe o uso de máscaras, 
porém, estabelece que a autoridade competente pode solicitar a identificação do usuário da máscara, 
no caso de fundado receio de uso da camuflagem para a prática de depredações ou outros tipos de 
crime. Havendo ainda suspeita de dano ao livre exercício do direito de reunião e manifestação, ao 
caráter pacífico do evento ou à segurança das pessoas e do patrimônio, os agentes públicos poderão 
ordenar a retirada da máscara, venda ou cobertura que oculte o rosto. A violação da lei implica multa 
de até R$ 26 mil.

O objetivo da lei é permitir que os órgãos de segurança pública disponham de um instrumento de 
enfrentamento de manifestações de rua em que estejam presentes pessoas mascaradas com o intuito 
deliberado de se valerem do anonimato para promover depredações ao patrimônio público e privado. 
Além de auxiliar o trabalho dos órgãos de segurança pública, a lei contribui para proteger os movimen-
tos sociais legítimos que, de forma ordeira e bem-intencionada, saem às ruas em busca de melhorias 
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para o Brasil, já que a ação de vândalos e criminosos infiltrados nas manifestações contamina esses 
movimentos e lhes retira a legitimidade.

Lei nº 21.445, de 31/7/2014 – Exceções à obrigatoriedade da divulgação do uso de 
câmeras de vídeo para fins de segurança

Essa lei tem por objetivo fixar hipóteses em que se poderiam filmar, de maneira oculta ou sigilosa, 
locais, situações e pessoas, dispensando-se, portanto, a obrigatoriedade de afixação de avisos nos 
locais onde estão instaladas as câmeras de vídeo utilizadas para fins de segurança. Para tanto, essa 
norma alterou a Lei nº 15.435, de 2005, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de 
segurança em estabelecimentos públicos e privados no Estado.

Aprovada na forma de substitutivo apresentado pela Comissão de Segurança Pública, a Lei nº 21.445 
dispensa a necessidade de informação da existência de câmeras de segurança em bens públicos de 
uso comum; possibilita o uso sigiloso de câmera de vídeo mediante autorização judicial circunstan-
ciada e dada a imprescindibilidade da medida; fixa o prazo para destruição das imagens captadas de 
modo sigiloso; e discrimina as sanções em caso de descumprimento da Lei nº 15.435. A norma em 
questão busca compatibilizar o conflito entre o direito à segurança e o direito à intimidade das pessoas 
eventualmente filmadas, dotando o sistema de defesa social de instrumento que lhe permita alcançar 
o máximo de efetividade contra a violência e a criminalidade com o mínimo de intervenção sobre o 
regime constitucional das liberdades.

Lei nº 21.527, de 16/12/2014 – Mudança na alíquota de ICMS incidente sobre 
operações com etanol e gasolina

A norma reduz o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre as opera-
ções com álcool para fins carburantes, de 19% para 14%, e majora a alíquota do ICMS nas operações 
com gasolina, dos atuais 27% para 29%. Dessa forma, incentiva o consumo de combustível de fonte 
renovável e menos poluente e desonera o consumidor final.

A norma também concede anualmente, por um período de 10 anos, a iniciar-se em 2018, crédito 
outorgado de ICMS aos estabelecimentos mineiros com atividade de geração, transmissão ou co-
mercialização de energia elétrica, quando da aquisição de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica 
produzida no Estado. Dessa forma, incentiva a transferência de tecnologia para a fabricação, no Estado, 
de módulos e painéis fotovoltaicos para a geração de energia elétrica, atualmente a terceira mais im-
portante fonte de energia elétrica renovável, limpa e sustentável, em termos de capacidade instalada, 
em nível mundial.

Durante a tramitação da proposição que originou a norma, foi aprovado substitutivo que também autori-
za o Estado a incorporar o patrimônio remanescente do já liquidado plano de previdência complementar 
MinasCaixa RP-2. O substitutivo prevê o repasse dos ativos financeiros pelo liquidante para a conta 
única do Tesouro Estadual e manutenção dos direitos dos assistidos e pensionistas do plano, assim 
como seus beneficiários, de receberem proventos mensais por meio de processamento em folha de 
pagamento específica.



RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
14

31

Quadro 3 – Legislação produzida em 2014, por tema

Identificação Ementa/Origem/Autor

Administração Pública

EMC n° 92, de 2014 Altera o inciso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado. 

Origem: PEC 62/2013 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

EMC n° 93, de 2014 Dá nova redação ao § 1° do art. 128 da Constituição do Estado. 

Origem: PEC 59/2013  
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

LCP n° 134, de 2014 Altera dispositivos da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que 
organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre 
a carreira de defensor público, e dá outras providências. 

Origem: PLC 57/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

LCP n° 135, de 2014 Altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências. 

Origem: PLC 59/2014 
Autor: Tribunal de Justiça



RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
14

32

Identificação Ementa/Origem/Autor

LCP n° 136, de 2014 Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe 
sobre a organização do Ministério Público do Estado. 

Origem: PLC 62/2014 
Autor: procurador-geral de Justiça

LCP n° 137, de 2014 Revoga o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar n° 34, de 12 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do 
Estado e dá outras providências. 

Origem: PLC 51/2013 
Autor: procurador-geral de Justiça

Lei n° 21.216, de 2014 Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado. 

Origem: PL 4.828/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.236, de 2014 Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da 
Assembleia Legislativa referente ao ano de 2014. 

Origem: PL 5.164/2014 
Autor: Mesa da Assembleia

Lei n° 21.333, de 2014 Dispõe sobre o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade 
Industrial de Produtos, institui a Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade 
de Fiscalização, cria a carreira de médico universitário no âmbito da Universidade 
Estadual de Montes Claros – Unimontes – e dá outras providências.

Origem: PL 5.206/2014 
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Lei n° 21.334, de 2014 Altera as Leis Delegadas nºs 39, de 3 de abril de 1998, e 174, de 26 de janeiro 
de 2007, e a Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras providências. 

Origem: PL 5.094/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.335, de 2014 Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Poder Judiciário do Estado referente ao ano de 2014.

Origem: PL 5.133/2014 
Autor: Tribunal de Justiça

Lei n° 21.378, de 2014 Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2013. 

Origem: PL 4.673/2013 
Autor: Tribunal de Contas



RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
14

33

Identificação Ementa/Origem/Autor

Lei n° 21.428, de 2014 Altera o art. 3° da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que reorganiza 
o Conselho Estadual de Educação, e dá outras providências. 

Origem: PL 4.827/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.447, de 2014 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 
financeiro de 2015 e dá outras providências. 

Origem: PL 5.218/2014 
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Lei n° 21.451, de 2014 Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a 
fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa 
de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade 
estabelecida em lei federal, e dá outras providências. 

Origem: PL 438/2011 
Autor: deputado Célio Moreira

Agropecuária

Lei n° 21.429, de 2014 Altera a Lei n° 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as 
condições para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de 
ovelha e de seus derivados.

Origem: PL 4.351/2013 
Autor: deputado Antônio Carlos Arantes

Defesa do Consumidor

Lei n° 21.290, de 2014 Altera o art. 2° da Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os 
direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

Origem: PL 2.714/2011 
Autor: deputado Doutor Wilson Batista

Lei n° 21.412, de 2014 Estabelece normas para a disponibilização, por estabelecimento comercial, de 
sacola plástica ao consumidor. 

Origem: PL 1.022/2011 
Autor: deputado Leonardo Moreira
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Identificação Ementa/Origem/Autor

Direitos Humanos

Lei n° 21.400, de 2014 Dispõe sobre a divulgação da campanha Coração Azul contra o Tráfico de 
Pessoas no Estado. 

Origem: PL 4.948/2014 
Autor: deputado Rogério Correia

Lei n° 21.417, de 2014 Acrescenta dispositivo à Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que 
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público 
do Estado. 

Origem: PL 3.795/2013 
Autor: deputado Paulo Lamac

Educação

Lei n° 21.284, de 2014 Dispõe sobre a validade de diploma e certificado de curso ou programa a 
distância no âmbito da administração pública do Estado. 

Origem: PL 880/2011 
Autor: deputado Almir Paraca

Lei n° 21.457, de 2014 Acrescenta inciso ao art. 2° da Lei n° 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que 
autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas 
escolas da rede pública de ensino do Estado. 

Origem: PL 1.635/2011 
Autor: deputado Anselmo José Domingos

Lei n° 21.556, de 2014 Assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de ensino o direito de 
não se submeter a exame de avaliação curricular nas situações que menciona.

Origem: PL 3.924/2013
Autores: deputada Liza Prado / deputado Alencar da Silveira Jr.

Finanças Públicas

Lei n° 21.249, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

Origem: PL 5.069/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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Identificação Ementa/Origem/Autor

Lei n° 21.341, de 2014 Autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de 
crédito com a agência oficial alemã Kreditanstalt Für Wiederaufbau – KFW – e 
dá outras providências. 

Origem: PL 4.738/2013 

Lei n° 21.342, de 2014 Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Origem: PL 5.076/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.377, de 2014 Altera a Lei n° 20.756, de 12 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo 
a contratar operações de crédito com os bancos Citibank S.A. e Deutsche 
Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, para os fins que menciona e 
dá outras providências. 

Origem: PL 5.075/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.379, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Origem: PL 5.078/2014 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.431, de 2014 Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado para 
implantação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas 
Gerais – Prevcom-MG. 

Origem: PL 5.243/2014 
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Lei n° 21.440, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor do Ministério Público e altera os anexos da Lei nº 21.149, de 15 de janeiro 
de 2014. 

Origem: PL 5.273/2014 
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Lei n° 21.527, de 2014 Reduz a carga tributária sobre o etanol de 19% para 14% e aumenta a da 
gasolina de 27% para 29%.

Origem: PL n° 5.494/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho
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Identificação Ementa/Origem/Autor

Lei n° 21.528, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Origem: PL n° 5.348/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho

Lei n° 21.529, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do 
Poder Judiciário.

Origem: PL n° 5.327/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho

Lei n° 21.530, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Origem: PL n° 5.468/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho

Lei n° 21.534, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministério Público.

Origem: PL 5.469/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Lei n° 21.535, de 2014 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor do Tribunal de Contas.

Origem: PL 5.587/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

 Lei n° 21.559, de 2014 Altera a Lei nº 21.095, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Origem: PL 5.640/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

RAL n° 5.478, de 2014 Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2009.

Origem: PRE 5.026/2010 
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

RAL n° 5.488, de 2014 Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2010. 

Origem: PRE 2.914/2012 
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Identificação Ementa/Origem/Autor

RAL n° 5.489, de 2014 Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2011. 

Origem: PRE 4.288/2013 
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Meio Ambiente

Lei n° 21.421, de 2014 Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política 
estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos e dá outras 
providências. 

Origem: PL 962/2011 
Autor: deputado Inácio Franco

Lei n° 21.555, de 2014 Altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Arêdes, no município de 
Itabirito.

Origem: PL 3.687/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei n° 21.557, de 2014 Acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009 – que dispõe 
sobre a política estadual de resíduos sólidos -, com o objetivo de proibir a 
utilização da tecnologia de incineração nos casos que especifica.

Origem: PL 4.051/2013 
Autores: deputado André Quintão / deputado Dinis Pinheiro

Mineração

Lei n° 21.374, de 2014 Revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria 
o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais. 

Origem: PL 4.982/2014 
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Pessoa com Deficiência

Lei n° 21.423, de 2014 Acrescenta inciso ao caput do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro 
de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de 
deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no 
art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual. 

Origem: PL 4.344/2013 
Autor: deputada Ana Maria Resende
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Identificação Ementa/Origem/Autor

Lei n° 21.458, de 2014 Assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no 
conceito definido na Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000, direitos e 
benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a 
pessoa com deficiência. 

Origem: PL 1.055/2011 
Autor: deputado Dinis Pinheiro

Lei n° 21.459, de 2014 Assegura ao indivíduo afetado pela síndrome de Von Recklinghausen 
(neurofibromatose) que se enquadre no conceito definido na Lei nº 13.465, de 
12 de janeiro de 2000, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado 
e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. 

Origem: PL 3.037/2012 
Autor: deputado Antônio Carlos Arantes

Saneamento Básico

Lei n° 21.414, de 2014 Institui a Comenda Nhá Chica.

Origem: PL 4.286/2013 
Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva

Saúde Pública

Lei n° 21.291, de 2014 Acrescenta dispositivo à Lei nº 16.276, de 19 de julho de 2006, que dispõe 
sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos 
causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Origem: PL 904/2011 
Autor: deputado Duarte Bechir

Lei n° 21.402, de 2014 Institui a Semana Estadual das Doenças Raras.

Origem: PL 4.015/2013 
Autor: deputado Fred Costa

Lei n° 21.407, de 2014 Acrescenta o art. 3°-A à Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe 
sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no 
Estado. 

Origem: PL 1.819/2011 
Autor: deputado Fábio Cherem
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Identificação Ementa/Origem/Autor

Lei n° 21.450, de 2014 Acrescenta inciso ao art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que 
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. 

Origem: PL 65/2011 
Autor: deputado Fred Costa

Segurança Pública

Lei n° 21.293, de 2014 Torna obrigatória a afixação, nos locais que menciona, de cartaz informando sobre 
a gratuidade da emissão da carteira de identidade nos casos que especifica. 

Origem: PL 3.720/2013 
Autor: deputado Ivair Nogueira

Lei n° 21.324, de 2014 Restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em 
eventos multitudinários. 

Origem: PL 4.474/2013 
Autor: deputado Sargento Rodrigues

Lei n° 21.415, de 2014 Torna obrigatório o registro de hóspedes em meios de hospedagem localizados 
no Estado e dá outras providências. 

Origem: PL 4.891/2014 
Autor: deputado João Leite

Lei n° 21.445, de 2014 Altera a Lei n° 15.435, de 11 de janeiro de 2005, que disciplina a utilização de 
câmeras de vídeo para fins de segurança.

Origem: PL 378/2011 
Autor: deputado Célio Moreira

Lei n° 21.554, de 2014 Altera o Anexo I da Lei nº 20.533, de 2012, que fixa os efetivos da Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG) até o ano de 2015, e altera a Lei nº 14.445, de 2002, e a Lei 
16.307, de 2006.

Origem: PL 5.541/2014
Autor: governador Alberto Pinto Coelho Júnior

Trabalho, Emprego e Renda

Lei n° 21.401, de 2014 Dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças 
associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. 

Origem: PL 1.729/2011 
Autor: deputado Leonardo Moreira
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Identificação Ementa/Origem/Autor

Turismo

Lei n° 21.443, de 2014 Estabelece novo prazo para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 7º 
da Lei nº 17.110, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o reconhecimento 
de localidade como estância climática ou hidromineral e dá outras providências. 

Origem: PL 3.990/2013 
Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva

Fonte: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
Dados atualizados em 17/12/2014

Normas de efeito concreto

Além da legislação já apresentada, o Parlamento mineiro produz também as chamadas leis de efeito 
concreto, normas cujo conteúdo não apresenta as características de generalidade e abstração próprias 
das leis em sentido formal e material. Em virtude do não encerramento da Sessão Legislativa no ano 
de 2014, também foram considerados os dados de janeiro de 2015 referentes às normas de efeito 
concreto.

Entre elas estão declarações de utilidade pública, autorizações de alienação de imóvel pelo Poder Exe-
cutivo, instituição de datas comemorativas e denominações de próprios públicos. Constituem normas 
de efeito concreto também as resoluções da Assembleia que ratificam a concessão de regime especial 
de tributação ou a celebração de convênios do Confaz.

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – Trata-se do reconhecimento do poder público, por meio de 
lei, a entidades que prestam relevantes serviços, sem fins lucrativos, à comunidade. Embora não haja 
qualquer direito automático decorrente da posse do título, a entidade poderá reivindicar isenção de 
contribuições destinadas à seguridade social, ao pagamento de emolumentos (taxas cobradas por car-
tórios) e a financiamentos. Para que seja declarada de utilidade pública, a entidade precisa obedecer a 
critérios como o funcionamento há mais de um ano, a natureza voluntária e não remunerada de seus 
cargos de direção e a idoneidade de seus diretores, havendo a possibilidade de revogação do título nos 
casos de desvio de finalidade ou descumprimento dos requisitos mencionados.

Os gráficos a seguir mostram as áreas de atuação das 376 entidades beneficiadas pelas leis de utili-
dade pública aprovadas até 29 de janeiro de 2015.
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Figura 2 – Áreas de atuação das entidades beneficiadas
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Figura 3 – Entidades beneficiadas, por região do Estado
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ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – Em decorrência de comando constitucional, o Poder Legislativo autoriza, 
por meio de lei, a alienação de imóveis públicos, na modalidade de compra, venda, permuta ou doação, 
sempre em consonância com o interesse público. Esses imóveis são utilizados, principalmente, para o 
desenvolvimento de atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social, em prol da comu-
nidade em que se situam.

DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO E INSTITUIÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS – São também 
leis de efeito concreto aquelas que dão denominação a próprios públicos, homenageando cidadãos 
falecidos merecedores da consideração de sua comunidade, bem como as que instituem datas come-
morativas, para celebração de fatos históricos e outras tradições culturais do Estado.

RATIFICAÇÃO OU REJEIÇÃO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL 
DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ) – Compete à Assembleia Legislativa, por meio de resolução, rati-
ficar ou rejeitar convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
Esses convênios abrangem a concessão e a revogação de benefícios fiscais do ICMS, com o objetivo 
de evitar conflitos entre os estados. A concessão de benefícios depende sempre de decisão unânime 
dos estados representados.

REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO – A Assembleia ratifica, por meio de resolução, a concessão 
de regime especial de tributação por parte do Estado, com o objetivo de proteger a economia mineira, 
em caso de concessão, por outra unidade da Federação, de benefício fiscal ou financeiro-fiscal não 
aprovado em convênio do Confaz. Regimes especiais de tributação também são concedidos a empre-
sas signatárias de protocolo de intenções, pelo qual se comprometem a realizar investimentos e gerar 
empregos no Estado, bem como a empresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Comércio Exterior (Pró-Confins).

Quadro 5 – Normas de efeito concreto por tema

Leis de efeito concreto Leis aprovadas

Declaração de utilidade pública 376

Doação de imóveis 64

Datas comemorativas 7

Denominação de próprio público 26

Concessão de regime especial de tributação 15

Ratificação de convênio do Confaz 16

TOTAL 504

Fontes: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 29/01/2015
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Quadro 6 – Resumo da produção legislativa em 2014

Produção Legislativa Leis aprovadas

Legislação temática 59

Leis de efeito concreto 504

TOTAL GERAL 563

Fontes: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 29/01/2015

Processo legislativo além da votação em Plenário

O processo legislativo compreende, também, a análise, pelas comissões da Casa, das demais matérias 
em tramitação. Em 22 de dezembro de 2014, eram 851 proposições nessa situação. O número inclui 
projetos de lei complementar, propostas de emenda à Constituição e projetos de lei (com exceção dos 
relativos às leis de efeito concreto), que são numerados, publicados e submetidos à apreciação das 
comissões, antes de seguir para o Plenário.
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O acompanhamento de políticas públicas 
pelo Poder Legislativo

Política pública é o resultado de atividades políticas e de gestão pública na alocação de 
recursos e na provisão de bens e serviços públicos. Pode ser entendida como um sistema 
de decisões públicas que visa manter ou modificar a realidade por meio da definição de 
objetivos e estratégias de atuação e de alocação dos recursos necessários para se atingir 
metas previamente estabelecidas.

O processo de formulação e de implantação de uma política pública envolve diversas fases, 
não necessariamente sequenciais e obrigatórias, compondo o chamado Ciclo de Políticas 
Públicas, representado no diagrama abaixo: 

Figura 4 – Ciclo de Políticas Públicas

Monitoramento de políticas públicas, 
planejamento e orçamento

Fonte: Site Políticas Públicas ao seu Alcance
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O Poder Legislativo atua nas diversas etapas do Ciclo de Políticas Públicas. Participa na identificação de 
um problema público, na conformação da agenda, na deliberação sobre a melhor alternativa para o en-
frentamento da questão e no acompanhamento da implementação da política concebida para solucioná-la.

A Assembleia de Minas vem fortalecendo a sua atuação na formulação, no monitoramento e na avalia-
ção de políticas públicas ao exercer diversas atividades que permeiam o trabalho parlamentar, seja na 
representação política, na elaboração legislativa e na ação fiscalizadora, seja na criação de oportunida-
des para a participação dos cidadãos no Ciclo de Políticas Públicas por meio de diversas práticas ins-
titucionais, tais como seminários legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates, audiências públicas, 
debates públicos e consultas públicas via internet. 

Informações para o acompanhamento das políticas públicas: site Políticas 
Públicas ao seu Alcance

O site Políticas Públicas ao Seu Alcance – http://politicaspublicas.almg.gov.br/ – sistematiza informa-
ções sobre as políticas públicas executadas pelo Estado de Minas Gerais, com vistas a subsidiar a atua-
ção dos parlamentares e das comissões na fiscalização e no acompanhamento de políticas públicas e o 
exercício do controle público por parte da sociedade civil. Além disso, mostra a intervenção da Assem-
bleia nas diversas etapas do processo de formação de políticas públicas (Ciclo de Políticas Públicas).

Organizado em 22 grandes temas de políticas públicas, que estão vinculados ao trabalho das comis-
sões, o site traz informações sobre os seguintes aspectos, para cada política pública: 

•	 compreensão da política pública: estrutura organizacional e de gestão, competên-
cias, fontes de financiamento, legislação básica, textos informativos;

•	 acompanhamento da política pública: programas e ações relacionados; monitora-
mento da execução orçamentária (metas físicas e financeiras); dados e indicadores;

•	 vinculação com atuação da ALMG: comissões relacionadas; projetos em tramitação; 
audiências públicas e visitas técnicas das comissões; requerimentos, notícias, eventos, 
proposições, etc., que a Assembleia sugeriu ou produziu sobre o tema.

A consulta às informações pode ocorrer por meio dos 22 temas ou segundo os seguintes critérios:
•	 políticas públicas intersetoriais: drogas; segurança alimentar; superação da pobreza;
•	 destinatários de políticas públicas: crianças e adolescentes; idosos; lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT); mulheres; pessoas com defi-
ciência; negros, índios, povos e comunidades tradicionais.

O papel das comissões no acompanhamento das políticas públicas e na 
promoção da participação popular

As comissões permanentes exercem rotineiramente a ação fiscalizadora e possuem um conjunto de 
mecanismos para promover a interlocução com os diferentes atores sociais, tais como audiências 
públicas, debates públicos, reuniões com convidados e visitas. Os três primeiros formatos constituem 
espaços participativos de discussão e de encaminhamentos, sendo convocados e coordenados pelas 
comissões e reunindo representantes da sociedade civil e do poder público, especialistas e cidadãos 
convidados ou simplesmente interessados na discussão das temáticas em pauta.



RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
14

47

Ao realizarem audiências públicas e visitas técnicas, as comissões discutem diversos problemas rela-
cionados à gestão e à execução das políticas públicas estaduais, colhendo subsídios para a apreciação 
de proposições e requerendo providências por parte de diversos órgãos da administração pública, 
como o asfaltamento de trechos de rodovias estaduais, a melhoria das instalações de uma escola 
estadual ou a apuração de denúncias de crimes, entre outras ações.

As comissões também recebem queixas, petições e representações da população contra atos ou omis-
sões de autoridades ou entidades públicas. Essas demandas dão origem a requerimentos que contêm 
pedidos de informação às autoridades estaduais, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre fatos 
relacionados a matéria legislativa em tramitação ou sujeitos à fiscalização e ao controle da Assembleia. 
As comissões podem também convocar autoridades estaduais a comparecerem à Assembleia para se 
manifestarem a respeito de assunto de interesse público.

Quadro 7 – Tipos de requerimentos

Requerimentos/2014

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual 97

Pedidos de informação ao governo federal, a governos municipais e a outros órgãos 45

Pedidos de providência 1.446 

Fonte: Banco de Dados de Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados até 12/12/2014
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As audiências de acompanhamento das políticas públicas

A Assembleia, desde 2009, realiza audiências públicas de monitoramento do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) por meio de suas comissões permanentes, produzindo relatórios analíticos so-
bre as políticas públicas e sobre a execução física e financeira de suas ações orçamentárias. Em 2014, 
foi testado um novo modelo para essas audiências de monitoramento, com o objetivo de aprimorar 
esse processo.

O teste aconteceu em três comissões permanentes, resultando na validação do modelo. De acordo 
com os novos procedimentos, cada comissão organiza a sua agenda de trabalhos e elege um conjunto 
de temáticas sobre as políticas públicas a serem acompanhadas ao longo do ano. Para as audiências 
e os debates públicos, os representantes do Poder Executivo responsáveis pela gestão das políticas 
em pauta são convidados a participar, assim como representantes da sociedade civil. A análise das 
comissões acontece com base em um documento produzido a partir de informações provenientes do 
site Políticas Públicas ao seu Alcance (http://politicaspublicas.almg.gov.br/) e das contribuições obtidas 
por meio de um fórum virtual de discussões. 

Após a audiência ou o debate público de acompanhamento, é elaborado um relatório que contém infor-
mações sobre a implementação da política pública, o resumo da discussão realizada e as sugestões de 
encaminhamento definidas. Além disso, como produtos do acompanhamento de uma política pública, 
podem ser elaborados requerimentos com pedidos de providências ou de informações a órgãos ou 
entidades da administração pública, projetos de lei ou emendas a proposições que estejam em trami-
tação na ALMG. 

Quadro 8 – Audiências de acompanhamento das políticas públicas 

Comissão Temática Data

Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial

Cadeias produtivas do café, do leite e de grãos 26/2/14

Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial

Agricultura familiar 14/5/14

Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial

Produção e comercialização de queijos artesanais 
Instrumentos de desenvolvimento agrícola 
Defesa sanitária 

28/5/14

Comissão de Saúde
Redes de atenção em saúde 
Atenção hospitalar

4/6/14

Comissão de Participação 
Popular

Assistência social
Proteção social especial de alta complexidade

5/6/14
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Comissão Temática Data

Comissão de Participação 
Popular

Criança e adolescente
Enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes

21/8/14

Fonte: Gerência-Geral de Consultoria Temática

Planejamento e orçamento público

O sistema de planejamento e orçamento é formado por quatro leis, de iniciativa do Poder Executivo, que 
dispõem sobre a execução das políticas públicas: 

• Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), planejamento de longo prazo que define 
grandes áreas de atuação do Estado, organizadas em Redes de Desenvolvimento Integrado;

• Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), planejamento de médio prazo, que define 
os programas e as ações para cada Rede de Desenvolvimento Integrado a serem desen-
volvidos ao longo de quatro anos. Contém todos os projetos e as atividades que devem ser 
executados para garantir a entrega à sociedade ou à própria administração pública de um 
produto – bem, serviço ou transferências financeiras –, com seus respectivos quantitativos 
físicos e financeiros;

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual;  

• Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece receitas e despesas para o exercício fiscal.

Ao discutir os projetos de lei referentes ao sistema de planejamento e orçamento, durante sua trami-
tação na Assembleia, realiza-se uma importante análise das políticas públicas estaduais, com grande 
repercussão na atividade dos deputados e das comissões.

Discussão participativa do PPAG: revisão para 2015

O governo do Estado encaminha anualmente à ALMG o projeto de lei de revisão do PPAG em vigor para 
o exercício seguinte. Durante a tramitação do PL do PPAG e de suas revisões anuais, são propostas 
emendas com vistas a realizar os ajustes em ações e programas necessários à consecução dos obje-
tivos do plano e, com isso, garantir o alinhamento com a Lei Orçamentária Anual.

Desde 2003, a Assembleia realiza audiências públicas de revisão do PPAG, que constituem uma opor-
tunidade para qualquer pessoa ou entidade da sociedade civil sugerir mudanças no planejamento 
proposto pelo governo do Estado.

Em setembro de 2014, o Poder Executivo encaminhou à Assembleia o Projeto de Lei nº 5.496/14, que 
contém a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015. Durante as audiências pú-
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blicas, parlamentares, gestores e sociedade civil apresentaram sugestões relativas às ações previstas, 
inclusive de alteração em objetivos, finalidades, distribuição regional e destinação de recursos do PPAG. 

Também foram recebidas contribuições virtuais dos cidadãos, por meio do Portal da Assembleia. No 
ambiente virtual, os cidadãos puderam conhecer o projeto de revisão do PPAG para 2015 e selecionar 
o campo de interesse para sua intervenção. 

As 226 sugestões apresentadas foram aglutinadas por similaridade e geraram 138 Propostas de Ação 
Legislativa (PLEs). Três PLEs foram anexadas a outras, resultando em 135 PLEs, que foram distribuídas 
à Comissão de Participação Popular para receberem parecer por seu acolhimento ou rejeição.

Na etapa seguinte, 125 PLEs foram acolhidas e transformadas em proposições legislativas de autoria 
da Comissão de Participação Popular, como projetos de lei, emendas a projetos de lei (inclusive ao 
PPAG e à LOA) e requerimentos. Tais proposições passaram, então, a tramitar na Assembleia, seguindo 
o rito do processo legislativo regimentalmente previsto. 

As PLEs aprovadas como emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 
2015 e do orçamento anual para 2015 foram apreciadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Para assegurar a legitimidade e a efetividade das decisões tomadas durante o processo 
de apreciação de tais emendas, a comissão promoveu reuniões entre parlamentares e representantes 
do Poder Executivo.

O quadro a seguir demonstra o balanço quantitativo das PLEs apreciadas por cada Rede de Desenvol-
vimento Integrado:

Quadro 9 – Nº de PLEs e formas de acolhimento, por Rede de Desenvolvimento Integrado, no 
processo participativo de discussão do projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015 para o 
exercício 2015.

Rede
Emenda 
ao PPAG

Emenda 
à LOA 

Requerimento Rejeição Total de 
PLEs

Rede de Atenção em Saúde 0 3 12 0 8

Rede de Defesa e Segurança 4 5 15 2 15

Rede de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável

9 3 8 0 13

Rede de Desenvolvimento Rural 13 10 33 1 35

Rede de Desenvolvimento 
Social e Proteção

12 10 37 1 28
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Rede
Emenda 
ao PPAG

Emenda 
à LOA 

Requerimento Rejeição Total de 
PLEs

Rede de Educação e 
Desenvolvimento Humano

5 1 13 5 18

Rede de Governo Integrado, 
Eficiente e  Eficaz

0 0 4 0 2

Rede de Identidade Mineira 3 3 10 1 9

Rede de Infraestrutura 0 0 7 0 6

Programas Especiais 1 0 0 0 1

TOTAL 47 35 139 10 135

Fonte: Sistema de Propostas Populares ao PPAG
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Principais resultados da revisão participativa do PPAG em 2013 para o 
exercício 2014

O processo de discussão participativa da revisão do PPAG para o exercício 2014, ocorrido em 2013, 
após a análise de 153 PLEs, apresentou os seguintes resultados: 154 requerimentos de providências, 
51 emendas ao PPAG e 42 emendas à LOA, mobilizando um total de R$ 13.005.080,00, para execu-
ção no exercício 2014. 

O gráfico a seguir apresenta a execução financeira, em 2014, das emendas sugeridas pela população:

Figura 5 – Execução das emendas orçamentárias oriundas das PLEs para o exercício 2014, 
no período de janeiro a 5 de dezembro.
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execução entre 75,01% e 100% execução entre 50,01% e 75%

execução entre 25,01% e 50% execução entre 0,01% e 25%

não execução

Fonte: Armazéns de Informações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Disponível em: https://www1.
armazem.mg.gov.br. Acesso em: 5/12/2014

No período de janeiro a outubro de 2014, seis emendas tiveram execução entre 75,01% e 100%, 
sendo que a emenda que previa o acréscimo de recursos financeiros e a aquisição de veículo para 
o transporte escolar para os alunos do município de Belmiro Braga, no valor de R$ 140.000,00, foi 
executada integralmente, e três outras emendas tiveram execução acima de 98%. São elas: recursos 
para atendimento às Escolas Família Agrícola (EFAs), no valor de R$ 1.479.561,00; recursos para a 
ação de manutenção das atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais (Consea-
-MG), no valor de R$ 100.000,00; e recursos para a operacionalização dos conselhos vinculados à 
Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, no valor de R$ 100.000,00. As ações referentes à oferta 
do jogo de xadrez nas escolas, com valor de R$ 80.000,00, e a emenda referente ao pagamento de 
incentivo financeiro pela contraprestação de serviços ambientais – a bolsa-reciclagem –, com valor de 
R$ 900.000,00, tiveram 85,6% e 83,3% de realização financeira, respectivamente.

Com execução entre 50,01% e 75% há uma emenda de R$ 300.000,00 para a ação “Estímulo à 
Produção e à Circulação Cultural”. Com execução entre 25% e 49,9% estão as emendas para a ação 
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“Artesanato em Movimento – Apoio a Projetos Produtivos de Associações e Comunidades de Artesãos” 
e para a ação “Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável”. 

As ações “Rede de Acompanhamento Social nas Escolas” e “Fortalecimento da Agricultura Familiar 
para o Abastecimento Alimentar” tiveram as emendas executadas entre 0,1% e 25% do seu valor. Já 
as ações “Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância” e “Delegacia Modelo” 
tiveram suas emendas executadas em 6,2% e 2,7%, respectivamente.  As emendas nas demais ações 
não tiveram execução no período analisado.

Observa-se assim que, em 2014, as emendas por sugestão popular tiveram um percentual de execu-
ção global de 23,6% no período de janeiro até 5 de dezembro de 2014, ainda mantendo, como ocorreu 
em 2013, um baixo nível de execução em relação a 2012, que foi de 66,85%.

Detalhes da execução das ações que foram objeto de emenda por sugestão popular nesse processo 
podem ser obtidos no site Políticas Públicas ao Seu Alcance.





Representação com participação

A ALMG vem criando e aprofundando, há mais de duas décadas, espaços e processos de 
interlocução com o cidadão, com a sociedade civil organizada e com os demais órgãos do 
poder público, por meio da realização de eventos abertos à participação democrática e de 
consultas públicas. Essas atividades, que tiveram como ponto de partida a Constituição 
Estadual de 1989, surgiram e têm sido aprimoradas com o propósito de qualificar e trazer 
legitimidade às funções do Parlamento de legislar, fiscalizar as políticas públicas e represen-
tar amplamente a sociedade em sua diversidade de anseios e demandas. 

Além da realização de audiências públicas de comissões e de debates públicos, a Assem-
bleia de Minas tem inovado por meio de eventos institucionais como os seminários legislati-
vos, os fóruns técnicos e os ciclos de debates, que são inteiramente planejados em parceria 
com entidades da sociedade civil organizada e do poder público, com participação livre de 
todos os cidadãos, contando muitas vezes com etapas de interiorização e com a realização 
de plenárias em que propostas objetivas são debatidas e aprovadas. Outra inovação tem 
sido o recebimento de propostas dos cidadãos interessados por meio das consultas públicas 
via internet.

Além de gerar um valioso subsídio à atuação dos parlamentares, essas práticas participa-
tivas têm construído um contínuo diálogo, tanto na Capital como no interior, entre diver-
sos segmentos sociais e a Assembleia, o que permite ao Parlamento reverberar melhor os 
grandes temas que preocupam a população mineira e compreender suas reivindicações. 
Os processos participativos também contribuem para a fiscalização das políticas públicas, 
uma vez que os cidadãos e as entidades afetados por elas têm oportunidades de debatê-las 
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diretamente com gestores, representantes do poder público e parlamentares, apresentando suas ava-
liações, críticas e demandas.

Em 2014, a ALMG esforçou-se para continuar aprofundando sua opção institucional pela contínua 
interlocução com a sociedade, buscando, cada vez mais, garantir o acesso à informação e a transpa-
rência em todos os processos, com a realização das atividades expostas no quadro abaixo: 

Quadro 10 – Atividades de participação

Atividades
Realização

Período Local

Debate público PEC 555/2006 – extinção da cobrança 
de contribuição previdenciária dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas
Realização: Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

17/3/2014 Belo Horizonte

Debate público Manutenção e Aplicação Integral da Lei 
Federal nº 12.619, de 2012 – Lei do Descanso
Realização: Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas

21/3/2014 Belo Horizonte

Ciclo de debates Resistir Sempre, Ditadura Nunca Mais: 50 
Anos do Golpe Militar de 1964

31/3 e 1º/4/2014 Belo Horizonte

Debate público O Município e os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio: Ações Locais/Metas Globais
Realização: Comissões de Direitos Humanos; de Educação, Ciência 
e Tecnologia; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de 
Participação Popular; e de Saúde

7/4/2014 Belo Horizonte

Ciclo de debates Comunicação, Regulação e Democracia 10 e 11/4/2014 Belo Horizonte

III Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso: Qualidade de 
Vida e Envelhecimento
Realizado pelo Observatório Mineiro da Pessoa Idosa, fruto de uma 
parceria da Assembleia de Minas com a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

5 e 6/5/2014 Belo Horizonte

Ciclo de debates Enfrentamento do Tráfico de Pessoas em 
Minas Gerais

8/5/2014 Belo Horizonte

Debate público Maioridade Penal
Realização: Comissão de Segurança Pública

16/5/2014 Belo Horizonte

Debate público Lançamento do Plano Safra de Pesca e 
Aquicultura no Estado de Minas Gerais
Realização: Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

23/5/2014 Belo Horizonte

3ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas – Pela Paz nas 
Escolas e em Defesa da Vida

24/5/2014 Belo Horizonte

Ciclo de debates A Contribuição das Engenharias para o 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais

29/5/2014 Belo Horizonte

Debate público Diretrizes para o Desenvolvimento do 
Turismo em Minas Gerais
Realização: Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo

11/8/2014 Belo Horizonte
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Atividades
Realização

Período Local

Ciclo de debates Incubadoras e Parques Tecnológicos em 
Minas Gerais e sua Contribuição para o Desenvolvimento 
Socioeconômico do Estado

12/8/2014 Belo Horizonte

Ciclo de debates Agricultura Familiar: Mãos que Alimentam e 
Cuidam do Planeta

20 a 22/8/2014 Belo Horizonte

Debate público Sou Favela Uai – Comemoração do Dia 
Estadual das Favelas
Realização: Comissão de Direitos Humanos

8/9/2014 Belo Horizonte

Debate público Lançamento do Plano Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar
Realização: Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

7/11/2014 Belo Horizonte

V Seminário de Política Criminal e Execução Penal
Realização: Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas 
Gerais, com apoio da Comissão de Segurança Pública da ALMG

17 e 18/11/2014 Belo Horizonte

Ciclo de debates Muda Futebol Brasileiro – Desafios de uma 
Renovação

24/11/2014 Belo Horizonte

Debate público Direitos Humanos, Dignidade e Moradia: 
Ocupações Isidoro, Rosa Leão, Esperança e Vitória na Luta 
pelos seus Direitos
Realização: Comissão de Participação Popular

28/11/2014 Belo Horizonte
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CICLO DE DEBATES
RESISTIR SEMPRE – DITADURA NUNCA MAIS: 50 ANOS DO GOLPE DE 1964

Descrição:
O evento procurou construir uma reflexão sobre o 
contexto econômico, político e social daquele período 
histórico; as variadas frentes de resistência ao 
regime de exceção; o período de distensão e abertura 
política; e a democracia atual e os resquícios 
autoritários. Especialmente voltado para sensibilizar 
as novas gerações sobre a importância da política, 
da valorização das instituições democráticas e do 
reconhecimento e respeito ao pluralismo, o evento 
procurou homenagear o histórico de lutas daqueles 
que prontamente se opuseram ao regime de exceção 
instalado no Brasil em 1964.

Data/Local:
31 de março e 1º de abril de 2014
Plenário da ALMG

Comissão organizadora:
35 instituições da sociedade civil organizada e 
do poder público participaram da formatação 
desse evento.

Participantes:
273

Entidades:
74

Expositores:
22

Exposição 1964-1985: a subversão do 
esquecimento
Por meio de fotos, músicas, jornais, revistas, discos, 
charges e objetos diversos, a mostra procurou 
representar os principais acontecimentos sociais, 
políticos e culturais do período, compreendendo os 
antecedentes do golpe, o golpe, os anos de chumbo 
e a distensão.

Período/Local: 
31 de março a 30 de abril de 2014
Galeria de Arte da ALMG

Lançamentos de livros
Direitos humanos atual
Coordenadoras: Inês Virgínia Prado e Flávia 
Piovesan
Justiça de transição nos 25 anos da 
Constituição de 1988 (formato e-book)

Organizadores: Emílio Peluso Neder Meyer e 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Data/Local: 
1º de abril de 2014 
Salão de Chá da ALMG

Sessão comentada
Documentário Na lei ou na marra: 1964, um 
combate antes do golpe
Vencedor do 36º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia 
e Direitos Humanos na categoria Documentário de 
TV (2014), esse documentário produzido pela TV 
Assembleia relembra a luta pela reforma agrária 
no Vale do Rio Doce, com foco no depoimento 
de personagens históricos, e relata o ataque ao 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a destruição do 
jornal O Combate, episódios deflagrados por milícias 
lideradas por fazendeiros de Governador Valadares, 
em 30 de março de 1964.

Data/Local: 
1º de abril de 2014 – Teatro da ALMG

Aula-show O menestrel e o general: 
canções de Chico Buarque e a ditadura 
militar
A apresentação mescla show musical com 
composições de Chico Buarque, leitura de poemas 
e comentários sobre as canções e o contexto 
sociocultural em que foram compostas.

Data/Local: 
1º de abril de 2014 
Teatro da ALMG

Agenda coletiva
Além das atividades institucionais, a ALMG 
promoveu a divulgação de eventos alusivos aos 50 
anos do Golpe de 1964 que foram programados 
pelas entidades organizadoras. A estratégia foi a 
estruturação de uma agenda coletiva divulgada 
por meio do Portal da Assembleia.
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Desdobramentos em 2014:
• 28/4 – Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a situação dos povos 
indígenas no Estado e no País, considerando desde as históricas violações aos direitos humanos até os 
desafios da atualidade.
• 21/5 – Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os atentados terroristas 
cometidos por grupos paramilitares de extrema direita, incluindo o incêndio ocorrido nesta Casa.
• 25/8 – Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater as perseguições sindicais no 
período da ditadura.

Destaques relacionados: 
• Lei nº 20.765, de 2013, que institui a Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg), regulamentada 
pelo Decreto nº 46.293, de 2013.

DEBATE PÚBLICO
O MUNICÍPIO E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO: 

AÇÕES LOCAIS/METAS GLOBAIS

Descrição:
Realizado pela Assembleia de Minas em 7 de abril de 
2014, teve como objetivos traçar um panorama dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no 
Estado e nos municípios mineiros, orientar gestores 
municipais sobre a captação de recursos para 
projetos nas áreas de abrangência desses objetivos, 
mostrar experiências bem-sucedidas na consecução 
das metas, apresentar as principais ações da ALMG 
voltadas ao alcance das metas contidas nos ODM e 
discutir modos de incrementar a participação social no 
acompanhamento dos ODM.

Comissões da ALMG envolvidas:
Direitos Humanos 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Participação Popular
Saúde

Participantes:
226

Entidades:
115

Municípios representados: 
49
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3ª MARCHA CONTRA O CRACK E OUTRAS DROGAS – 
PELA PAZ NAS ESCOLAS E EM DEFESA DA VIDA

Descrição:
Iniciativa promovida pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, em parceria com entidades da 
sociedade civil e do poder público, com o objetivo de 
unir esforços de todos esses segmentos em busca 
de ações de combate às drogas e de preservação da 
vida, diante da larga disseminação do uso do crack e 
de seus efeitos no seio das famílias e da sociedade. 
No seu terceiro ano consecutivo, a atividade adotou 
o slogan “Pela paz nas escolas e em defesa da vida”, 
renovando também o compromisso com a prevenção 
e o enfrentamento da violência nas escolas do Estado.

Data/Local:
24 de maio de 2014
Belo Horizonte

Comissão organizadora:
18 instituições da sociedade civil organizada e 
do poder público participaram da formatação 
desse evento. 

Participantes:
Cerca de 20.000 pessoas

Atividades relacionadas em 2014:

• 16/4 – Audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e Outras Drogas para 
debater as políticas públicas de prevenção e combate às drogas e de tratamento dos usuários em Minas 
Gerais, envolvendo representantes do governo do Estado e do segmento das comunidades terapêuticas 
mineiras.

• Ciclo de audiências públicas da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas 
com o objetivo de promover a interiorização de debates sobre a prevenção e o enfrentamento do uso de 
drogas, que percorreu as várias regiões do Estado em dez audiências.

Destaques anteriores:

• 23/6/12 – 1ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas.

• 27/9/12 – Lançamento do Movimento para Fortalecer as Famílias contra o Crack e Outras Drogas.

• 6/3/13 – Criação, pela ALMG, da Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas.

• 24 e 25/6/13 – Ciclo de debates Um Novo Olhar sobre a Dependência Química, que tem por objetivos 
conhecer experiências nacionais e internacionais no tratamento de dependentes, inclusive com a 
apresentação do que está sendo feito no Estado; discutir a aplicação da justiça terapêutica; e articular os 
agentes públicos e os representantes da sociedade civil envolvidos no problema.

• 10/8/13 – 2ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas e Caminhada Pela Paz nas Escolas.
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MOVIMENTO IDADE COM QUALIDADE

Descrição:
Trata-se de uma campanha iniciada pela 
ALMG em 2013 com o objetivo de discutir e 
acompanhar a implementação de políticas 
públicas para a pessoa idosa, envolvendo, por 
meio de variadas ações, os diversos níveis 
do poder público e a sociedade na defesa de 
melhores condições de vida para o idoso.

III Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso: 
Qualidade de Vida e Envelhecimento
5 e 6 de junho de 2014
Museu de Ciências Naturais da PUC Minas

Descrição:
Realizado pelo Observatório Mineiro da Pessoa 
Idosa, criado em 2013, em uma parceira da 
ALMG com a PUC Minas. O evento contou com a 
participação de profissionais e estudiosos da área 
de atenção e proteção à pessoa idosa, tendo como 
objetivo debater temas como “Envelhecimento 
humano”, “Qualidade de vida e políticas públicas 
de atendimento ao idoso”, “Educação e qualidade 
de vida”, “Atenção aos idosos institucionalizados”, 
“Propostas terapêuticas não medicamentosas para 
idosos demenciados”, “Idoso institucionalizado e 
qualidade de vida”, “Medidas protetivas da qualidade 
de vida do idoso”, “Saúde e qualidade de vida” e 
“Assistência à família do idoso fragilizado”.

Lançamento do Índice de Condições de Vida 
do Idoso em Minas Gerais (ICVI-MG)
26 de novembro de 2014
Salão Nobre da ALMG

Elaboração:
Observatório Mineiro da Pessoa Idosa

Atividades relacionadas em 2014:

• Publicação da Lei nº 21.121, de 2014, que cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, e da Lei nº 21.144, 
de 2014, que garante à pessoa idosa e à pessoa com deficiência com renda até dois salários mínimos a 
gratuidade no transporte intermunicipal em Minas Gerais. Essas normas foram aprovadas pela Assembleia no 
final de 2013, como resultado das articulações promovidas pelo Movimento Idade com Qualidade.

• 25/6 – Realização de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para apresentar e debater 
os resultados do III Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso – Qualidade de Vida e Envelhecimento e do 
Boletim PAD: Perfil dos Idosos de Minas Gerais, lançado pela Fundação João Pinheiro.

• 29 e 31/10 – Realização da 11ª edição do Parlamento Jovem com o tema “Envelhecimento e qualidade 
de vida”. 

Destaques anteriores:

• 11/6/13 – Lançamento pela Assembleia do Movimento Idade com Qualidade, com a formalização, 
perante o governo federal, de pedido para que a Presidência da República apresente e defenda, na 
Organização das Nações Unidas (ONU), proposta de aprovação do 9º Objetivo do Milênio, que consiste em 
“melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas”.

• 20/8/13 – Lançamento do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa, uma parceria entre a ALMG e a 
PUC Minas.

• 1º/10/13 – Realização do ciclo de debates 10 Anos do Estatuto do Idoso – Avanços e Desafios para um 
Envelhecimento Digno.

• 15/10/13 – Realização de reunião em defesa do passe-livre para pessoa idosa no transporte público 
intermunicipal de Minas Gerais, no Salão Nobre da ALMG, cujos objetivos foram apresentar as experiências 
do governo federal para viagens interestaduais e do governo de São Paulo para viagens intermunicipais e 
debater soluções para a implementação do passe-livre no Estado.
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CICLO DE DEBATES
AGRICULTURA FAMILIAR: MÃOS QUE ALIMENTAM E CUIDAM DO PLANETA

Descrição:
Mobilizando especialistas na temática e representantes 
do poder público e da sociedade civil, o evento 
institucional teve os seguintes objetivos: comemorar o 
Ano Internacional da Agricultura Familiar (Aiaf 2014), 
instituído pela Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO-ONU); promover o 
lançamento, em Minas Gerais, do Plano Safra da 
Agricultura Familiar 2014-2015; debater questões 
estruturadoras da agricultura familiar, tais como 
modelo de desenvolvimento, gestão ambiental, políticas 
públicas, financiamento, organização e representação, 
acesso à terra, assistência técnica, pesquisa, extensão 
rural e comercialização da produção.

Data/Local:
20 a 22 de agosto de 2014
Belo Horizonte

Comissão organizadora:
28 instituições da sociedade civil organizada e 
do poder público participaram da formatação 
desse evento.

Participantes: 328 Expositores: 23

Entidades: 113 Municípios: 69

Atividades relacionadas em 2014:

• 26/3 – Audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater a aplicação 
da Lei Florestal Mineira, instituída pela Lei nº 20.922, de 16/10/2013, e a implantação e operacionalização 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

• 14/5 – Audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater as políticas 
públicas relativas à agricultura familiar em Minas Gerais.

• 28/05 – Audiência Pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater a 
aplicação das políticas públicas de formalização fiscal e sanitária de agroindústrias familiares e artesanais 
em Minas Gerais.

• 7/11 – Debate público para o lançamento do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 
da Agricultura Familiar, documento elaborado de forma participativa pelo conjunto dos segmentos 
representados no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (Cedraf-MG) que traz 
estratégias para o desenvolvimento do setor, em consonância com a Lei nº 21.156, de 2014, que institui a 
Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar.

Destaques anteriores:

• 29 a 31/8/12 – Ciclo de debates Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, que teve 
os seguintes objetivos: discutir e avaliar a efetividade e a qualidade das políticas públicas voltadas para a 
agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável e dos programas e ações delas decorrentes; e 
promover a articulação entre os setores envolvidos para subsidiar a elaboração de novas políticas públicas 
voltadas para a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável. 

• Legislação correlata recente: Lei nº 19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária de 
estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado; Lei nº 20.549, de 2012, que dispõe 
sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais do Estado de Minas Gerais; Lei nº 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA Familiar); 
Lei nº 21.146, de 2014, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Peapo); 
Lei nº 21.147, de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais de Minas Gerais; e Lei nº 21.156, de 2014, que institui a Política Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar.
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Comissões ampliam seu papel de representação

Após a redemocratização do País, além de atuarem no processo legislativo e na fiscalização da atuação 
de outros Poderes, as comissões parlamentares tiveram ampliado o seu papel na interlocução com a 
sociedade, contribuindo para aproximar o Parlamento dos cidadãos por ele representados.

Além de audiências públicas, debates públicos e reuniões com convidados e interessados na discussão 
dos temas em pauta, são realizadas visitas para verificar, in loco, determinada situação ou problema. 
Por meio dessas práticas, as comissões garantem a participação do cidadão na discussão de matéria 
legislativa em tramitação ou de assunto de interesse público relevante, além de desempenharem a 
função de mediadoras em questões controversas ou conflituosas. 

O gráfico abaixo apresenta o número de eventos realizados em cada comissão que teve funcionamento 
durante 2014.

Figura 6 –  Número de eventos por comissão permanente
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Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 22/12/2014

Quadro 11 – Eventos de comissão: série histórica com dados de 2012 a 2014

Ano
Audiências 

públicas
Debates 
públicos

Reuniões com 
convidados

Visitas
Total de eventos 

de comissão

2012 286 6 1 52 345

2013 392 14 40 52 498

2014* 258 9 27 55 349

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 22/12/2014
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Em 2014, os eventos das comissões contaram com 2.719 participantes. Esse número compreende 
os cidadãos que, vinculados ao poder público ou à sociedade civil, compuseram a mesa de debates.

Todavia, não se pode avaliar a efetiva influência de cada comissão apenas com base nos números 
apresentados. É necessário compreender a atuação de cada uma delas, levando em conta as suas par-
ticularidades, decorrentes dos tipos de políticas públicas sob a sua competência, de suas atribuições 
regimentais, dos setores sociais envolvidos em suas atividades e do seu papel no processo legislativo.
 
Os quadros a seguir ilustram o trabalho de interiorização das comissões, excluindo os eventos realiza-
dos em Belo Horizonte. É importante notar que o somatório dos eventos no mapa das macrorregiões 
de Minas Gerais não corresponde aos somatórios das tabelas de cada região. Isso acontece porque, 
nessas tabelas, a contagem ocorre de acordo com o número de temas tratados. Assim, um evento que 
abordou mais de um tema é contabilizado mais de uma vez. No mapa principal, é considerado o total 
de eventos realizados, não importando quantos temas foram abordados em cada um.

Figura 7– Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, nas macrorregiões de 
Minas Gerais
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de Minas

5
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Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Data de referência: até 22/12/2014 

Quadro 12 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Alto 
Paranaíba

Alto Paranaíba Temas Eventos de comissões

Alto Paranaíba

Municípios visitados: 
Araxá e Monte Carmelo.

Educação 2

Segurança pública 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 13 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Central

Central Temas Eventos de comissões

Central

BELO HORIZONTE

Municípios visitados:  
Betim, Brumadinho, 

Confins, Contagem, Corinto, 
Diamantina, Itabirito, Mariana, 
Mateus Leme, Ouro Branco, 
Ouro Preto, Pará de Minas, 

Resende Costa, Sabará, 
Santa Luzia, Santana do 

Riacho, São João del-Rei, São 
Joaquim de Bicas, São José 

da Lapa, Serro, Sete Lagoas e 
Vespasiano.

Ciência, tecnologia e inovação 1

Cultura 2

Defesa do consumidor 3

Direitos humanos 13

Educação 4

Indústria, comércio e serviços 1

Meio ambiente 1

Saúde pública 1

Segurança pública 14

Trabalho, emprego e renda 1

Transporte e trânsito 2

Turismo 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 14 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Centro-  
-Oeste de Minas

Centro-Oeste de Minas Temas Eventos de comissões

Centro-Oeste
de Minas

Municípios visitados:  
Bambuí, Lagoa da Prata e 

Nova Serrana.

Direitos humanos 4

Saúde pública 1

Segurança pública 3

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 15 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região 
Jequitinhonha/Mucuri

Jequitinhonha/Mucuri Temas Eventos de comissões

Jequitinhonha/
Mucuri

Municípios visitados:  
Araçuaí, Capelinha, 

Itamarandiba, Itinga, Medina, 
Nanuque, Pedra Azul e Salto 

da Divisa.

Assistência social 1

Direitos humanos 2

Educação 2

Meio ambiente 1

Saúde pública 3

Segurança pública 5

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 16 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Zona da 
Mata

Zona da Mata Temas Eventos de comissões

Mata

Municípios visitados:  
Além Paraíba, Coimbra, 

Manhuaçu, Muriaé, Ponte 
Nova, Ubá e Viçosa.

Direitos humanos 4

Educação 3

Meio ambiente 2

Municípios e desenvolvimento regional 1

Saúde pública 1

Segurança pública 2

Transporte e trânsito 2

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 17 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Noroeste de 
Minas 

Noroeste de Minas Temas Eventos de comissões

Noroeste 
de Minas

Municípios visitados:  
Arinos, Buritis e Paracatu.

Cultura 1

Educação 2

Meio ambiente 1

Política fundiária 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 18 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Rio Doce

Região Rio Doce Temas Eventos de comissões

Rio Doce

Municípios visitados:  
Aimorés, Belo Oriente, 

Caratinga, Coronel Fabriciano, 
Ipaba, Marliéria, Resplendor e 

Timóteo.

Direitos humanos 4

Municípios e desenvolvimento regional 3

Política fundiária 1

Saneamento básico 1

Segurança pública 2

Transporte e trânsito 2

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 19 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Norte de Minas

Norte de Minas Temas Eventos de comissões

Norte de Minas

Municípios visitados:  
Bocaiúva, Buritizeiro, Jaíba, 

Januária, Mato Verde, Montes 
Claros, Pirapora, Salinas, São 

Francisco e 
São João da Ponte.

Administração pública 1

Agropecuária 1

Cultura 1

Direitos humanos 5

Educação 5

Meio ambiente 2

Municípios e desenvolvimento regional 1

Política fundiária 3

Saneamento básico 2

Segurança pública 3

Transporte e trânsito 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 20 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Sul de Minas

Região Sul de Minas Temas Eventos de comissões

Sul de Minas

Municípios visitados:  
Alfenas, Cambuquira, 

Delfinópolis, Monte Sião, 
Poços de Caldas, Pouso 

Alegre, São Lourenço, Três 
Corações e Varginha.

Direitos humanos 4

Educação 2

Energia 1

Meio ambiente 1

Municípios e desenvolvimento regional 1

Saúde pública 1

Segurança pública 5

Trabalho, emprego e renda 1

Turismo 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 21 – Eventos de comissões realizados pela Assembleia, em 2014, na região Triângulo

Região Triângulo Temas Eventos de comissões

Triângulo

Municípios visitados:  
Araguari, Campo Florido, 

Ituiutaba, Uberaba e 
Uberlândia.

Agropecuária 1

Cultura 1

Educação 4

Energia 1

Meio ambiente 1

Segurança pública 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Dados atualizados até 22/12/2014

Entre as comissões temporárias, destaca-se o trabalho realizado em 2014 pela CPI da Telefonia e pela 
Comissão Extraordinária das Águas.

Articulando esforços de cinco parlamentos estaduais, a Comissão Interestadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco cobrou ações para 
revitalização de um dos principais cursos d’água do País.

CPI da Telefonia

Em fevereiro de 2014, a CPI da Telefonia aprovou seu relatório final. Instalada em 2013, essa comissão 
visava apurar danos ao consumidor por prestação inadequada dos serviços de telefonia móvel pelas 
operadoras em Minas Gerais, especialmente em relação a falta de investimento, defasagem tecnológica, 
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falta de sinal ou sinal deficiente em áreas com cobertura, queda frequente de ligações telefônicas, má 
prestação de serviço na transmissão de dados, inadequação da cobrança e má qualidade de atendi-
mento em call centers.

Durante os trabalhos, constataram-se diversos problemas, como o frequente descumprimento por par-
te das operadoras do serviço contratado, em nível e qualidade; cobranças indevidas; atendimento 
insatisfatório em lojas, postos de atendimento e call centers; e inadequações na cobrança. Também se 
constatou a precariedade das condições de trabalho dos prestadores de serviço para as operadoras, 
especialmente em call centers. 

Na reunião final da CPI,  após cientificadas pela comissão dos problemas encontrados, as operadoras 
assinaram, na Assembleia, plano para melhoria dos serviços prestados aos consumidores. A comissão, 
em relatório final, solicita providências ao Ministério Público, ressalta a necessidade da atuação dos 
órgãos de fiscalização do setor e destaca a importância do aperfeiçoamento da agência regulatória do 
setor – Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – para se garantir qualidade na prestação dos 
serviços de telefonia móvel.

Comissão Extraordinária das Águas

A Comissão Extraordinária das Águas foi constituída em 2013, com o objetivo de realizar estudos e 
debates sobre a situação dos recursos hídricos do Estado. Quatro grandes fundamentos justificaram a 
sua criação: a essencialidade da água para a vida e a qualidade de vida; a garantia de sua destinação 
a usos múltiplos; a definição do ano de 2013 pela Unesco como o “Ano Internacional de Cooperação 
pela Água”; e a necessidade de a ALMG promover um amplo debate para a formação de conhecimento 
e a propositura de medidas que contribuam para a resolução de problemas e conflitos relacionados ao 
uso dos recursos hídricos e à sua proteção.

Em 2013, a comissão promoveu inúmeras reuniões de caráter regional, com a finalidade precípua de 
ouvir os comitês de bacia hidrográfica. Em 2014, até novembro, suas reuniões foram realizadas em 
Belo Horizonte, para discutir temas específicos como abastecimento público de água, execução do 
Programa Água para Todos, possibilidade de replicação do Projeto Manuelzão, ações necessárias para 
o fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica e outorga de recursos hídricos.

O relatório final da comissão ainda não foi concluído. Entre os assuntos que deverão constar no do-
cumento estão as principais preocupações dos 36 comitês de bacia hidrográfica; os problemas rela-
cionados à gestão e à liberação de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro); a gestão de reservatórios, 
sob o enfoque dos usos múltiplos da água; a outorga de recursos hídricos para fins de transporte de 
minérios (minerodutos), especialmente em localidades com baixa oferta hídrica; e a necessidade de 
transformação da comissão, que é temporária, em permanente.

Cipe São Francisco

A Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco foi criada em 1992, para diagnosticar a situação do Rio São Francisco, 
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tendo como componentes parlamentares de Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e da Bahia. 
Com os anos, essa comissão tornou-se um movimento suprapartidário, dotado de grande poder mobi-
lizador e com alta capacidade de influenciar na formulação e na execução de políticas públicas sociais, 
econômicas e ambientais desenvolvidas em sua bacia.

Diversas reuniões foram realizadas pelos integrantes mineiros da Cipe, em 2014. Além de um encontro 
inicial destinado à programação dos trabalhos, várias audiências públicas foram realizadas nos muni-
cípios de Pirapora, São Francisco, Januária, Manga e Arinos para avaliar o andamento das ações de 
revitalização do Rio São Francisco, bem como a retomada das obras hidroviárias. Os requerimentos 
aprovados pela Cipe incluem a cobrança do repasse de recursos financeiros aos participantes do Pro-
grama Bolsa Verde; a manutenção da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf) no programa de revitalização da bacia; a liberação de recursos para conclusão 
do projeto de construção de ponte no município de São Francisco; e a realização de obras de limpeza 
do leito do rio para permitir a sua navegação por balsas, no mesmo município. Também foi aprovado 
requerimento para que seja encaminhado documento a cerca de 30 entidades e a órgãos do poder pú-
blico, para a adoção das providências cabíveis. Esse documento reúne, entre proposições e reflexões, 
204 tópicos coletados no transcurso das audiências públicas. 
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Canais de diálogo com 
a população

A ampliação e o aperfeiçoamento dos canais de interação com o cidadão são prioridades 
para a Assembleia de Minas e levaram à implantação de um sistema integrado de registro 
das demandas recebidas, seja pelos gabinetes parlamentares, seja pela área administra-
tiva. Essas solicitações são encaminhadas à instituição em grande número, por telefone, 
por e-mail ou pessoalmente. A Assembleia tem a convicção de que essa interlocução com 
o cidadão é uma oportunidade para ampliar o conhecimento da realidade do Estado e as-
sume o compromisso de tratar essas demandas com respeito, atendendo-as em um prazo 
razoável.

A integração dos registros e informações dos diversos canais permite uma visão global das 
solicitações apresentadas e das regiões de onde elas provêm. Esse esforço possibilita o 
acompanhamento mensal dos assuntos mais frequentes nas reivindicações dirigidas à Casa 
e oferece aos parlamentares um mapa estratégico do uso dos canais institucionais, o que 
viabiliza a identificação de inúmeras oportunidades de interlocução com a população das 
diversas regiões de Minas Gerais. 

Até 30 de novembro de 2014, a Assembleia de Minas recebeu 29.877 demandas, 22.024 
encaminhadas aos gabinetes parlamentares e 7.853 à área administrativa. No quadro a 
seguir, pode-se acompanhar a evolução mensal dessas demandas.
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Figura 8 – Evolução mensal das demandas
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP) / Sistema Fale com a Assembleia 
Dados atualizados até 30/11/2014 

Gabinetes parlamentares

É apresentado diariamente aos gabinetes, em iniciativas individuais ou de entidades da sociedade civil, 
um número importante de problemas, propostas e demandas, fundamentais para que os parlamentares 
conheçam as necessidades da população.

As figuras abaixo representam a distribuição das demandas de acordo com o assunto e a macrorregião 
de onde se originaram:

Figura 9 – Distribuição das demandas por assunto
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)
Dados atualizados até 30/11/2014 
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Figura 10 – Distribuição das demandas por macrorregião
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)
Dados atualizados até 30/11/2014 

Fale com a Assembleia

O Fale com a Assembleia é um sistema que abrange diversos serviços de atendimento e que, com a 
Ouvidoria Parlamentar e o programa Fale com as Comissões, recebe sugestões, questionamentos e 
pedidos de informação, respondidos de imediato ou encaminhados aos setores pertinentes. Todas as 
solicitações com base na Lei de Acesso à Informação são também atendidas pelo sistema. 

Diversos públicos têm acesso às informações por meio do Fale com a Assembleia: cidadãos, imprensa, 
câmaras municipais, entre outros. O prazo do atendimento é monitorado para garantir a sua qualidade.

O gráfico e o quadro a seguir ilustram as demandas recebidas pelo sistema Fale com a Assembleia.

Figura 11 – Distribuição das demandas por tipo de solicitante
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Fonte: Sistema de Interação com o Cidadão (SIC) 
Dados atualizados até 30/11/2014
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Quadro 22 – Distribuição das demandas por tipo de assunto

Tipo de Assunto Demandas

Biblioteca, Arquivo e Memorial 1.597

Outros – Centro de Atendimento ao Cidadão 1.130

Tramitação de projetos/Processo Legislativo 1.026

Assessoria de Imprensa 1.006

Defesa do consumidor – Procon 904

Legislação/Jurisprudência 804

TV Assembleia 537

Escola do Legislativo 270

Envie sua sugestão de projeto de lei 169

Apoio às Câmaras Municipais (Ceac) 154

Gestão do Portal 110

Rádio Assembleia 48

Ouvidoria Parlamentar 47

ALMG Cultural 35

Políticas Públicas 16

TOTAL 7.853

Sistema de Interação com o Cidadão (SIC) 
Dados atualizados até 30/11/2014

Dê sua opinião sobre projetos em tramitação

Em fevereiro de 2014, a Assembleia lançou uma nova forma de interação com o cidadão. Trata-se do 
serviço “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação”, disponível no Portal da Assembleia. O novo re-
curso torna mais fácil o acesso dos cidadãos à tramitação das proposições de seu interesse. É possível 
conhecer todas as etapas de tramitação de uma proposição, se posicionar favorável ou contrariamente 
a ela, e deixar um comentário: crítica, elogio ou mesmo sugestão de alteração no seu conteúdo.

O novo espaço se transformou, inclusive, em um fórum virtual de debates, já que é possível avaliar os 
comentários de outros cidadãos e compartilhar o projeto em discussão nas redes sociais ou por e-mail. 
A iniciativa propicia maior abertura à participação da sociedade e, também, intensifica a sintonia com 
suas demandas, tornando possível acompanhar a receptividade, o alcance e a repercussão das propo-
sições legislativas.
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Estão abertos a comentários vetos, projetos de lei (PL), projetos de lei complementar (PLC), projetos 
de resolução (PRE) e propostas de emenda à Constituição (PEC), exceto quando estiverem em fase de 
redação final. Não estão abertas à opinião proposições em fase de redação final. 

Quadro 23 – Participação registrada através da ferramenta “Dê sua opinião sobre projetos em 
tramitação”

Forma de participação Quantidade

Manifestações (votos) favoráveis ou contrários a proposições específicas 8.748

Comentários registrados 2.509

Fonte: Sistema de Tramitação Legislativa
Dados atualizados até 30/11/2014

O cidadão sugere seu projeto de lei

Qualquer pessoa, por meio do Portal da Assembleia, pode enviar sua sugestão de projeto de lei. Os de-
putados podem aproveitá-la para requerer uma audiência pública ou para pedir providências a outros 
órgãos do poder público. Podem, também, transformá-la em uma proposição – projeto de lei, proposta 
de emenda à Constituição, etc. – ou usá-la para alterar proposta já existente. 

As sugestões são publicadas na íntegra no Portal da Assembleia, com o nome do autor e o assunto. Em 
2014, até o dia 30 de novembro, foram recebidas 155 sugestões.

Consulta pública

As consultas públicas realizadas por meio do Portal da Assembleia são um instrumento a mais de parti-
cipação do cidadão nas discussões e nos debates públicos realizados no Parlamento mineiro. São sem-
pre abertas a todos, mesmo a quem não está diretamente ligado a entidades ou movimentos sociais.

Em novembro de 2014, foi realizada uma consulta relacionada à revisão do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2012-2015, exercício 2015. Foram apresentadas 55 sugestões populares, rela-
tivas às 12 Redes de Desenvolvimento e programas especiais que organizam o planejamento do Estado.
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Promoção da cidadania

A Assembleia, cumprindo seu compromisso de dar voz e poder ao cidadão, oferece diversos 
serviços à sociedade, por intermédio do Procon, da Escola do Legislativo e do Centro de 
Apoio às Câmaras (Ceac). 

Espaço Cidadania

O Espaço Cidadania é composto de três órgãos públicos – o Procon Assembleia e a Dele-
gacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon), responsáveis pelo atendimento de ques-
tões voltadas ao direito do consumidor, e o Centro Estadual de Políticas de Emprego e Renda 
(Ceper), que presta serviços relativos ao mercado de trabalho. Integra também a unidade a 
Internet Popular da Assembleia, que disponibiliza pontos gratuitos de acesso à internet. O 
Espaço Cidadania está situado na Rua Martim de Carvalho, 94, em Belo Horizonte.

Em 2014, os três órgãos públicos realizaram, em conjunto, 80.058 atendimentos até 30 
de novembro. Desse total, 58.781 foram prestados pelo Procon Assembleia, incluindo os 
atendimentos prestados por suas duas unidades, aquela situada no Espaço Cidadania e a 
que funciona na Casa do Consumidor, na Rua Goitacazes, 1.202, na Capital. 

No Espaço Cidadania, foram 10.952 atendimentos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
e 5.375 atendimentos da Internet Popular. Já a Delegacia de Polícia de Defesa do Consu-
midor (Decon) registrou 1.729 ocorrências nesse período, além de 3.121 atendimentos ao 
público.
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Orientação e defesa do consumidor

A unidade do Procon Assembleia situada na Casa do Consumidor foi inaugurada em junho de 2014. 
Antes disso, funcionava na Praça Sete, no Centro da Capital. A Casa do Consumidor reuniu, em um 
mesmo endereço, o Procon Assembleia, o Procon Municipal e o Procon-MG, vinculado ao Ministério 
Público Estadual, além da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. O objetivo dessa par-
ceria é aumentar a agilidade e a efetividade na resolução de conflitos ligados às relações de consumo. 

O trabalho de orientação e defesa do consumidor, realizado pelo Procon Assembleia, inclui a realização 
de audiências de conciliação. A eficiência da atuação do órgão é evidenciada pelo fato de, nas 6.458 
audiências realizadas até novembro deste ano, o índice de acordo ter sido de 76,76%.

Figura 12 – Índice médio de acordo em audiências do Procon em 2014
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Fonte: Procon Assembleia
Dados atualizados até 30/11/2014

Obs.: A queda do número de audiências realizadas, no segundo semestre de 2014, reflete a decisão do Procon 
Assembleia de não mais agendar automaticamente audiências de conciliação. Os dados do gráfico não incluem 
acordos mediados por telefone. Além disso, entre agosto e outubro, a unidade do Procon na Casa do Consumidor
não agendou audiências, em função da mudança do local de atendimento.

O Procon Assembleia promove ainda ações de educação do consumidor. Nessa área, foram realizadas, 
em 2014, 226 palestras, atendendo a mais de 12 mil alunos. Foram oferecidas duas palestras para 
fornecedores e 13 em empresas, atingindo  705  pessoas. Também foram feitas 96 pesquisas de 
preços de produtos.

O Procon também orientou casas legislativas para a criação de seus órgãos de defesa do consumidor, 
entre as quais as Assembleias Legislativas de Pernambuco e da Paraíba e as Câmaras Municipais 
de Barroso, Minas Novas, Caeté, Verdelândia, Bueno Brandão, Córrego de Bom Jesus, Igarapé, Bela 
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Vista de Minas e Alvinópolis. Essa parceria com as câmaras municipais inclui ainda o Procon Online. 
Por meio do projeto, as câmaras realizam o atendimento local e, quando necessário, encaminham as 
demandas por meio eletrônico para o Procon Assembleia, evitando o deslocamento dos consumidores 
a Belo Horizonte. Desde 2013, o serviço já vinha sendo oferecido em Ibirité, Esmeraldas, Matozinhos e 
São Gonçalo do Rio Abaixo, e foi estendido a Nova Era em agosto deste ano. Nesses cinco municípios, 
foram realizados 629 atendimentos, com índice aproximado de 75% de acordo.

Educação para a cidadania

Produzindo e disseminando conhecimento sobre o Poder Legislativo, a Assembleia, por meio da  Es-
cola do Legislativo e de vários de seus órgãos, assumiu a missão de educar para a cidadania. Além 
da capacitação e da atualização de parlamentares e servidores da Assembleia e de outros Poderes, a 
Assembleia realiza diversas ações voltadas para o público jovem.

O Parlamento Jovem é organizado pela Assembleia, em parceria com a PUC Minas e com câmaras 
municipais. Trata-se de um projeto de formação política destinado aos estudantes dos ensinos médio e 
superior dos municípios mineiros, que oferece aos jovens a oportunidade de conhecer melhor a política 
e os instrumentos de participação no Poder Legislativo. Em 2014, o projeto realizou sua 11ª edição. A 
organização de encontros e etapas regionais permitiu a ampliação do número de cidades participantes, 
de 18 para 27. Também se reforçou o trabalho nas redes sociais. O tema discutido foi “Envelhecimento 
e qualidade de vida”. Outras informações do projeto são detalhadas no quadro a seguir.
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Quadro 24 – Parlamento Jovem 2014

Parlamento Jovem 2014
Envelhecimento e qualidade de vida 

A programação do PJ Minas 2014 foi organizada em três etapas: municipal, regional e estadual. A etapa 
municipal foi realizada no período de março a agosto. Nesse período, os jovens estudaram o tema, 
elaboraram e votaram propostas que foram reavaliadas em nível regional. Essa etapa regional foi organizada 
em cinco polos e terminou em setembro. A etapa estadual aconteceu entre os dias 29 e 31 de outubro.
Durante as etapas municipal e regional, as câmaras municipais receberam a visita técnica dos parceiros 
do projeto: ALMG/Escola do Legislativo e PUC Minas. Professores das duas instituições coordenaram 
atividades de apoio à capacitação dos estudantes do ensino médio.

Números da participação

• 112 escolas (80 públicas e 32 
particulares)
• 59 coordenadores e 164 
monitores de câmaras 
municipais, faculdades e 
universidades
• 1.359 estudantes

Municípios

• Polo de Belo Horizonte: Belo Horizonte, Betim e Contagem
• Polo de Juiz de Fora: Juiz de Fora, Matias Barbosa, 
   Leopoldina e Santos Dumont
• Polo de Pouso Alegre: Carvalhópolis, Monte Sião, Poços de 
   Caldas, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas
• Polo de Uberaba: Conceição das Alagoas, Iturama, Uberaba 
   e Uberlândia
• Polo de João Monlevade: João Monlevade e Itabira
• Outras cidades: Capelinha, Carandaí, Espera Feliz, Montes 
   Claros, Nova Serrana, Ouro Preto, São Sebastião do Paraíso, 
   Viçosa e Visconde do Rio Branco

Resultados
Na etapa estadual, foram apresentadas para discussão 56 propostas relativas aos três subtemas dessa 
edição. Após deliberações, foram definidas 15 propostas finais.

Subtemas Propostas apresentadas Propostas aprovadas

Direito ao envelhecimento com 
qualidade de vida

22 5

Promoção da convivência 
intergeracional

17 6

Protagonismo social e político 17 4

Total 56 15

Periodicamente, a Escola do Legislativo oferece cursos abertos ao público, tais como o de especializa-
ção em Poder Legislativo e o de Planejamento e Orçamento Público. Este último prepara representan-
tes da sociedade civil para atuar na revisão das propostas orçamentárias do Poder Executivo. 
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A modalidade de educação a distância contribui para a ampliação do acesso aos cursos oferecidos pela 
Assembleia, voltados tanto para o público interno quanto para o externo. Nessa modalidade, em 2014, 
foram oferecidos cursos sobre federalismo e mobilidade urbana. O público externo também participou 
de seminários sobre eventos importantes de nossa história, tais como a Inconfidência Mineira, o Golpe 
de 1964, a Independência do Brasil e a Proclamação da República.

Outra iniciativa de educação a distância é a TV Escola, produzida pela TV Assembleia em parceria com a 
Escola do Legislativo. São séries de teleaulas sobre temas relacionados à política, ao Estado e ao Poder 
Legislativo. Em 2014, foram produzidos programas sobre reforma política e sistema eleitoral.

Por meio do projeto Conexão Assembleia, são desenvolvidas parcerias com universidades mineiras 
para a realização de ações de educação para a cidadania e de formação política, voltadas para estu-
dantes universitários. Em 2014, o projeto atendeu 183 estudantes, em quatro grupos. Da PUC Minas, 
participaram 65 alunos do curso de Jornalismo, 31 de Relações Públicas e 42 de Ciências Contábeis. 
Outros 45 estudantes do curso de Direito da UFMG também foram atendidos. O trabalho incluiu pa-
lestras e oficinas, com abordagem de aspectos do Poder Legislativo que podem ser explorados em 
estudos e práticas que integram o currículo de cada curso.

A Assembleia tem, ainda, programas de visitação do público externo a seus diversos espaços, tais 
como o Plenário e o Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema. Além das visitas específicas ao Me-
morial da Assembleia, há o projeto Casa Aberta, que apresenta a Casa ao público mais amplo, e as 
Visitas Orientadas, que atendem o público estudantil. Esses programas atenderam, em seu conjunto, 
cerca de 6 mil visitantes em 2014.

Quadro 25 – Visitação à Assembleia de Minas

Projeto Conteúdo e público Resultados em 2014*

Visitas 
Orientadas

Programa que recebe estudantes dos 
ensinos fundamental e médio, para discutir 
processo legislativo, organização do Estado, 
estrutura e funcionamento da ALMG

• 837 alunos do ensino fundamental

• 781 alunos do ensino médio

• 799 alunos do ensino superior

• 639 alunos da Cidadania na Escola

• 408 estudantes de turmas especiais
Total: 3.464 visitantes

Casa Aberta

Programa de visitas guiadas para o público 
em geral, com o objetivo de  apresentar 
a estrutura e explicar o funcionamento da 
Assembleia

• 163 visitantes

Memorial da 
ALMG

Centro de referência do legado político do 
Legislativo mineiro, que recebe visitantes 
dos programas anteriores e também visitas 
espontâneas

• 1.429 visitantes espontâneos

• 4.565 visitantes agendados**

* Janeiro a novembro de 2014
** Nº inclui visitantes do Casa Aberta e do Visitas Orientadas
Fonte: Escola do Legislativo / Gerência de Relações Institucionais / Gerência de Memória Institucional
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Quadro 26 – Projetos de Educação para a Cidadania

Projeto Conteúdo e público Resultados em 2014*

Jornada 
Universitária

Programa que recebe alunos 
universitários para palestra temática e 
visita com os mesmos temas das Visitas 
Orientadas

• 799 alunos

TV Escola

Programas produzidos e veiculados pela 
TV Assembleia, com temas diversos, 
tais como história, elaboração das leis, 
sistema e processo eleitoral

• Produção e edição da série sobre 
reforma política e sistema eleitoral

• Produção e edição da série sobre 
mobilidade urbana

• Reexibição na grade das séries É 
Você que Faz Política!; Orçamento 
Público e Cidadania; História Política 
de Minas

Geração

Programa produzido e veiculado pela TV 
Assembleia voltado para o público jovem 
com temas de seu interesse

• 20 programas

• 26 entrevistados

• 140 jovens participantes

• 15 escolas convidadas

• 4 participações do Núcleo Vida

• 1 participação dos jovens monitores 
do Parlamento Jovem

Fonte: Escola do Legislativo / Gerência-Geral de Rádio e Televisão
* Janeiro a novembro de 2014

Apoio às câmaras municipais

A qualificação e a atualização de técnicos e agentes políticos municipais é um trabalho conjunto da 
Escola do Legislativo e do Ceac. Nessa área, um dos objetivos da Assembleia é promover o intercâm-
bio de informações entre casas legislativas das diversas regiões do Estado. Em 2014, foram dispo-
nibilizados, por meio da Plataforma de Educação a Distância da Escola do Legislativo, quatro cursos 
para 452 servidores de câmaras municipais de 184 municípios de Minas Gerais e de outros cinco 
estados. Além dos cursos de capacitação, o programa Encontros com a Política atende a demandas 
específicas de palestras das câmaras municipais. Em 2014, a Assembleia realizou apresentações 
em seis municípios de quatro regiões do Estado, e suas palestras tiveram um público estimado de 
460 pessoas. 

A criação de escolas legislativas municipais também contou, em 2014, com o apoio da Assembleia. 
Seguindo o exemplo estadual, oito municípios criaram suas próprias escolas do legislativo: Bocaiúva, 
Brumadinho, Carvalhópolis, Contagem, Guaxupé, Monte Sião, Ouro Fino e Unaí. Com isso, 31 municí-
pios em Minas já contam com esse tipo de estrutura.
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Com o objetivo de promover a reflexão sobre temas relevantes para o Poder Legislativo, o Ceac disponi-
biliza exposições itinerantes para as câmaras municipais. Em 2014, foram realizadas quatro exposições 
itinerantes no interior do Estado, sobre os temas “É você que faz política”, “Formação do povo mineiro” 
e “Representação política e cidadania em Minas Gerais”.

O boletim eletrônico do Ceac, publicação com informações de interesse das câmaras municipais, con-
tribui para o intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre vereadores e assessores parla-
mentares, visando ao aprimoramento conjunto das casas legislativas de Minas Gerais. Em 2014, foram 
enviadas 25 edições eletrônicas do boletim. 
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Comunicação com transparência

Os veículos de comunicação da Assembleia contribuem para a transparência do trabalho 
parlamentar, permitindo à população acompanhar e entender as ações desenvolvidas, so-
bretudo no dia a dia do Plenário e das comissões.

A televisão e a rádio levam informação direta a todo o Estado, possibilitando ao cidadão, por 
mais distante que se encontre, conhecer a atuação de seus representantes.

Quadro 27 – TV Assembleia em números

TV Assembleia

Horas de 
transmissão ao vivo

Horas de 
gravação

Cobertura das 
audiências 
públicas

Visualizações de vídeos 
da TV no 

Portal da Assembleia

617h49 756h11 100% 198.873

Fonte: TV Assembleia 
Janeiro a novembro de 2014
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A Rádio Assembleia leva informações sobre o trabalho da Assembleia para o interior do Estado, 
ao vivo. Atualmente, são mais de 1.900 horas de programação para as rádios parceiras, incluindo 
transmissões ao vivo em 226 municípios e boletins enviados por e-mail, diariamente, para 708 
emissoras. Além disso, rádios e cidadãos de qualquer município podem ter acesso aos boletins no 
Portal da Assembleia, com média de 100 downloads por dia, perfazendo mais de 23 mil áudios 
baixados no ano. 

Internet – o Portal da Assembleia

O Portal da Assembleia oferece acesso a informações atualizadas sobre legislação estadual, tramitação 
de proposições, reuniões de Plenário e comissões, acompanhamento de políticas públicas, eventos 
institucionais e outros assuntos. Além disso, o site dispõe de ampla cobertura jornalística, com conver-
gência das mídias disponíveis – notícias, fotos, áudios e vídeos – e de canais que permitem ao cidadão 
interagir com o Legislativo mineiro, como o Fale com a Assembleia e com os Deputados, o Envie sua 
Sugestão de Projeto de Lei, o Dê sua Opinião sobre Projetos em Tramitação e as Consultas Públicas.   

As quatro seções mais visitadas do Portal foram “Legislação”, “Notícias”, “Tramitação de proje-
tos” e “Conheça os deputados”. Destaque também para o grande volume de acessos ao hotsite 
Eleições 2014. Até 30 de novembro, o Portal da Assembleia teve 1,7 milhão de visitas externas, 
com média de 161 mil visitas externas por mês. Dos acessos, 46% foram de novos visitantes.  
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Figura 13 – Visitas ao Portal 

Fonte: Gerência de Comunicação em Mídias Digitais
Dados atualizados até 30/11/2014

A Assembleia oferece, desde 2013, o aplicativo ALMG.NET para iPhone e iPad. O número de down-
loads efetuados pelos usuários desses dispositivos, até 30 de novembro, foi de 843. Em novembro de 
2014, foi disponibilizada a versão desse aplicativo para Android. Até o final do mês, foram efetuados 
94 downloads dessa versão.
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A ALMG envia, ainda, informações sobre as suas atividades, organizadas por assuntos, e os usuários 
podem se cadastrar para receber boletins de notícias do Centro de Apoio às Câmaras e da Escola do 
Legislativo, ou para acompanhar proposições em tramitação. Em 2014, 15.560 novos usuários se 
cadastraram no Portal da Assembleia. Com isso, o total de usuários cadastrados chegou a 24.820, 
número sete vezes maior que o de 2013.

Grande parte do acesso ao Portal da Assembleia ocorre a partir de visitas ao Facebook. A presença 
oficial da Assembleia nessa rede social (facebook.com/assembleiademinas) tem se consolidado como 
ferramenta de relacionamento. Em um ano e meio de funcionamento, a página teve em 2014 um 
crescimento de quase três vezes o número de curtidores. Em 30 de novembro, eram 6.536 curtidores.

Figura 14 – Facebook da Assembleia – Alcance das publicações

Fonte: Gerência de Comunicação em Mídias Digitais
Dados atualizados até 30/11/2014

No Twitter, o perfil oficial @assembleiamg registrou mais de 7.380 seguidores.  A maioria (71%) das visitas 
ao Portal via twitter continuam originadas desse perfil. Esses dados foram apurados até 30 de novembro.  
 
O canal do YouTube (youtube.com/assembleiamg) registrou mais de 253 mil visualizações de vídeos, 
78% a mais que em 2013.
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Eleições

Durante o período eleitoral e após a divulgação do resultado das eleições, a Assembleia mobilizou sua 
estrutura de comunicação para informar o cidadão sobre a importância do voto, os cargos em disputa 
e as mudanças na composição do Parlamento mineiro. Além de mostrar os primeiros pronunciamentos 
dos eleitos, a TV Assembleia exibiu, já durante a apuração, o perfil dos novos deputados estaduais e as 
mudanças na composição partidária da Casa.

Os perfis de todos os 77 eleitos já podiam ser consultados no Portal da Assembleia no mesmo dia da 
eleição, poucas horas após o fim da apuração. O hotsite das Eleições 2014, criado pela Assembleia 
com dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, alcançou grande número de acessos logo após o primeiro 
turno da disputa. Além dos perfis dos eleitos, a página trouxe notícias sobre modificações no quadro 
político e ferramentas de pesquisa sobre a votação. É possível verificar o número de votos de cada 
candidato, quais os mais votados, as vagas por partido, os votos obtidos em uma localidade ou região, 
os candidatos majoritários, entre outras informações.

A cobertura da TV incluiu ainda análises de jornalistas e cientistas políticos, notícias sobre a vota-
ção no interior de Minas e em outras capitais e conteúdos produzidos por emissoras legislativas de 
outros estados e pela TV Câmara. A Rádio Assembleia produziu reportagens, dicas para o eleitor e 
entrevistas com os eleitos. Foram mais de 140 conteúdos diferentes publicados pela Rádio no Portal, 
distribuídos às mais de 850 emissoras parceiras cadastradas ou transmitidos ao vivo para as 238 
rádios de Minas.
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História e cultura

A preservação do patrimônio histórico e a promoção da cultura são essenciais à formação 
e à consolidação da identidade de um povo. A memória histórica, em especial, fortalece a 
cidadania e é indispensável ao comportamento político maduro, seja individual ou coletivo. 
Esse foi o foco de muitas das recentes iniciativas da Assembleia de Minas.

Barroco Mineiro

Em 2014, uma programação extensa, organizada pela Assembleia de Minas, pelo governo 
do Estado e pelo Clube da Medalha da Casa da Moeda, homenageou o bicentenário da mor-
te de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, um dos mestres do Barroco no Brasil. Foram 
organizadas exposições, encontros sobre o patrimônio cultural, publicações especiais e a 
cunhagem de uma medalha comemorativa. 

O lançamento da medalha comemorativa ocorreu no Dia do Barroco Mineiro – 18 de no-
vembro. Tanto essa data comemorativa quanto o Ano do Bicentenário da Morte de Aleijadi-
nho foram instituídos pela Lei nº 20.470, de 2012, originária do Projeto de Lei nº 3.396/12. 
A imagem usada na medalha foi definida em votação realizada no Portal da Assembleia. 
Trata-se da estátua Profeta Daniel, escultura em pedra-sabão que integra o conjunto denomi-
nado Os doze profetas, que está localizado no adro do Santuário de Bom Jesus de Matozi-
nhos, no município de Congonhas.

Em parceria com a Comissão OAB Cultural/Seção Minas, a Assembleia promoveu, em diver-
sas cidades do interior do Estado, a série Concertos Comentados de Cravo – Nosso Barroco 
Mineiro. Nos recitais, o cravista Antonio Carlos de Magalhães executou obras do século XVIII. 
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Ditadura Nunca Mais

O ciclo de debates Resistir Sempre – Ditadura Nunca Mais: 50 Anos do Golpe de 1964, realizado nos 
dias 31 de março e 1º de abril de 2014, reuniu autoridades, especialistas e pessoas que participaram 
da luta pela retomada da democracia. Paralelamente aos debates, foi realizado um ato público em ho-
menagem aos mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. A Galeria de Arte da Assembleia, por 
sua vez, recebeu a exposição 1964-1985: a subversão do esquecimento. A mostra reuniu notícias de 
jornais, fotos e charges do período, exibidas ao som de músicas censuradas pela ditadura.

A concessão do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao arcebispo emérito de São Paulo, cardeal 
dom Paulo Evaristo Arns, ganhou o significado de uma reparação histórica ao religioso, que teve uma 
importante atuação na luta contra a ditadura militar. Em 1979, a mesma homenagem foi proposta, 
mas o Plenário negou o pedido. Já a Comissão de Direitos Humanos tratou de diversas questões re-
lacionadas ao período, tais como a repressão aos povos indígenas durante a ditadura e os atentados 
cometidos por grupos paramilitares de extrema direita.

Memorial da Assembleia

No primeiro semestre de 2014, o Memorial da Assembleia foi selecionado pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram) para integrar a 12ª Semana Nacional de Museus, evento anual que comemora o Dia 
Internacional dos Museus (18 de maio). O Memorial é um centro de referência que disponibiliza para a 
sociedade informações sobre o legado político do Poder Legislativo.

O Memorial também está presente na internet, por meio de uma página no Portal da Assembleia. Nela, 
um dos destaques é a possibilidade de consulta à documentação da Assembleia Provincial, por meio de 
convênio firmado com o Arquivo Público Mineiro, o que viabilizou a digitalização desses documentos. 
Também está disponível a consulta a documentos e notícias de jornais sobre a Assembleia Constituinte, 
instalada em 1988. É uma fonte de informações que se soma ao acervo arquivístico e fotográfico da 
Biblioteca da Assembleia, bem como à sua Coleção Memória, que preserva publicações que têm a As-
sembleia como assunto principal.
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Revitalização da Praça da Assembleia

Em junho de 2014, foi iniciada a obra de revitalização da Praça Carlos Chagas, mais conhecida como 
Praça da Assembleia. O espaço, que tem jardins projetados por Burle Marx, é tombado como patri-
mônio histórico e integra o conjunto arquitetônico formado também pelo Palácio da Inconfidência e 
pela Igreja Nossa Senhora de Fátima. A reforma deve durar até 2015, preservando as características 
originais da praça. A obra é uma iniciativa da ALMG, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH). A requalificação da praça compõe o conjunto de ações do projeto Assembleia de Todos, que faz 
parte do Direcionamento Estratégico.

Paralelamente, dois monumentos criados pelo artista plástico Leo Santana foram inaugurados pela 
Assembleia. Um deles é a estátua do mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes, instalada no Espaço 
Democrático José Aparecido de Oliveira, localizado na sede do Poder Legislativo estadual. Próximo a 
ela está o monumento em homenagem aos doadores de órgãos, que contém os nomes de doadores de 
órgãos mineiros, com o objetivo de estimular esse importante ato de ajuda ao próximo.

Festividades natalinas

As celebrações natalinas da Assembleia já se tornaram uma tradição e estão plenamente incorporadas 
às festividades de fim de ano da Capital. Com um importante papel simbólico, os eventos de Natal con-
tribuem para aproximar o cidadão do Parlamento mineiro e para estimular o turismo em Belo Horizonte 
no período.

No dia 3 de dezembro, a Cantata de Natal 2014 reuniu 19 corais, com cerca de 300 vozes. No mesmo 
dia da apresentação, foi inaugurada a iluminação do Palácio da Inconfidência, sede do Poder Legislativo. 
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Também foi inaugurada a Vila do Papai Noel, uma exposição com 3 mil Papais Noéis, de 90 países 
diferentes, que pertencem à coleção da ex-deputada Maria Elvira Salles Ferreira. 

A novidade das comemorações foi a parceria com o Centro Mineiro de Referência em Resíduos e 
com associações de catadores de material reciclável. O projeto cenográfico de decoração natalina da 
Praça da Assembleia foi desenvolvido por um núcleo de arquitetos e artistas plásticos que atuaram em 
conjunto com as associações de catadores. O trabalho incluiu a criação de um presépio de Natal com 
peças produzidas pelos catadores, inaugurado com a presença do arcebispo metropolitano de Belo 
Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

A parceria com as associações de catadores reflete o compromisso da Assembleia com a sustentabilidade 
e com a inclusão social, além de inserir-se no âmbito das comemorações dos três anos da Lei nº 19.823, 
de 2011, que criou a bolsa-reciclagem. Essa norma instituiu o pagamento de um valor mensal ao catador 
de material reciclável, como forma de incentivo pelo serviço ambiental prestado à cidade.
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Zás e Segunda Musical

Concebido para dar visibilidade aos vários talentos artísticos de Minas, o projeto Zás acontece sempre 
às sextas-feiras, ao meio-dia, no Teatro da Assembleia. Sua programação, também exibida na TV As-
sembleia, é composta de apresentações de teatro, dança, humor e música. Em 2014, o Zás ofereceu 
ao público 29 apresentações, entre espetáculos de música, dança e peças teatrais, registrando um 
público total de 2.055 pessoas. 
 
Também são exibidos pela TV Assembleia os espetáculos do programa Segunda Musical, projeto que 
promove a música erudita por meio de recitais que ocorrem às segundas-feiras, no Teatro da Assem-
bleia. Seus participantes são músicos profissionais e artistas selecionados em audições públicas. Em 
2014, foram 28 apresentações, que trouxeram ao Teatro da Assembleia 2.789 apreciadores da música 
erudita.

Exposições

A Galeria de Arte da Assembleia Legislativa é ocupada com exposições de artes plásticas e de artesa-
nato, mostras educativas e culturais que integram a agenda institucional da ALMG, e lançamentos de 
obras literárias. Essas exposições são escolhidas em edital de concorrência pública para mostras de 
artesanato ou fazem parte da programação institucional da Assembleia. Em 2014, foram 23 exposições 
– 5 institucionais, 10 de artesanato e 8 de artes plásticas.  
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Direcionamento Estratégico 

Desde 2010, a Assembleia Legislativa tem em seu horizonte a visão de futuro de ser reco-
nhecida como o poder e a voz do cidadão na construção de uma sociedade melhor. Captar e 
interpretar cada dia mais as demandas da sociedade, transformando-as em conhecimento 
e oportunidades de participação dos cidadãos, são compromissos do Poder Legislativo. Para 
isso, a cada dois anos, a Mesa da ALMG eleita define um conjunto de projetos prioritários 
que visam materializar as prioridades definidas.

Avançar nas práticas participativas tem sido objeto de projetos estratégicos da Assembleia 
que buscam inovar nos formatos, criando possibilidades de acompanhamento da elabora-
ção das leis; de aprimoramento do acompanhamento das políticas públicas nas comissões 
temáticas; de monitoramento dessas políticas e de divulgação dos resultados da participa-
ção de cidadãos e de organizações da sociedade civil nas atividades da Casa.  

Alguns dos benefícios alcançados em 2014 refletem projetos estratégicos implantados ain-
da durante o biênio 2011-2012, tendo em vista a diretriz de fazer da Assembleia a voz dos 
mineiros no enfrentamento das desigualdades e na promoção da cidadania.

É o caso do projeto Assembleia de Todos, que visa promover a requalificação da Praça Car-
los Chagas, conhecida como Praça da Assembleia, com vistas a torná-la um espaço de con-
vivência política e social, bem como garantir as condições adequadas de acessibilidade às 
instalações e aos serviços da Assembleia. Além de iniciadas as obras na praça, foi construí-
da uma rampa de acesso ao Palácio da Inconfidência, para facilitar a visitação de pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida. Com o mesmo objetivo, foram feitas adequações 
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na estrutura física do Plenarinho I e promovido o treinamento das equipes de atendimento. Também 
foi realizado um diagnóstico sobre a acessibilidade nos canais de informação e comunicação da Casa.

Também instituído em 2011, o projeto Cidadania Ribeirinha busca contribuir para a revitalização do Rio 
São Francisco, para a melhoria das condições de vida das populações ribeirinhas e para a valorização 
da identidade cultural dessas comunidades. Em 2014, foram capacitados agentes comunitários e mo-
radores de 12 localidades nos municípios de Manga, Matias Cardoso, Itacarambi e Pedras de Maria 
da Cruz, em temas ligados ao desenvolvimento sustentável e à cultura empreendedora, e realizados 
cursos profissionalizantes na área de aprendizagem rural. Além disso, foram oferecidos cursos para 
agentes públicos locais nas áreas do patrimônio cultural, planejamento municipal, turismo sustentável 
e tratamento de resíduos sólidos.

Uma nova carteira de projetos estratégicos foi definida no último biênio (2013-2015), materializan-
do prioridades definidas pela Mesa da Assembleia. Entre essas prioridades, estão o incremento da 
participação da sociedade na elaboração das leis, por meio do uso de canais virtuais e interativos; o 
monitoramento e a avaliação dos resultados das práticas participativas da Assembleia, com sistemá-
tica de retorno aos participantes; e o aprimoramento da capacidade fiscalizadora do Legislativo e da 
sociedade, por meio de disponibilização, análise e uso de informações sobre a execução das políticas 
públicas estaduais. Essa terceira carteira de projetos apresentou, em 2014, os seguintes resultados:

PROJETOS ESTRATÉGICOS 2013-2015

2013 | 2015

Monitoramento
dos Resultados da 
Participação

sobre os Resultados
da Participação

Informação

2013 | 2015

Objetivo:
Fortalecer a participação da sociedade com o 
Parlamento mineiro, por meio do monitoramento 
dos desdobramentos das propostas resultantes 
das práticas participativas da Assembleia.

Objetivo:
Disponibilizar para os cidadãos e entidades 
envolvidos nas práticas participativas da ALMG 
informação sobre os resultados e desdobramentos 
de sua participação.

RESULTADOS

Implementação de infraestrutura tecnológica para registro individualizado das propostas resultantes 
das práticas participativas da ALMG.

Desenvolvimento de metodologia para indução e monitoramento de desdobramentos das propostas 
resultantes das práticas participativas da ALMG.

Realização de projeto-piloto para validação da metodologia de indução e monitoramento de 
desdobramentos de propostas resultantes de seminários legislativos e fóruns técnicos.*

Proposição e implementação de procedimentos para informação aos participantes sobre 
desdobramentos das propostas resultantes das práticas participativas da ALMG.*

* Ações em andamento ou resultados previstos
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de Proposição
Consulta Pública

2013 | 2015

Objetivo:
Ampliar a participação da sociedade na elaboração 
das leis estaduais por meio de consultas públicas 
eletrônicas sobre proposições em tramitação na 
Assembleia.

RESULTADOS

Desenvolvimento e implementação da ferramenta "Dê sua opinião sobre projetos em tramitação", com 
vistas à manifestação da sociedade sobre as proposições em andamento na ALMG.

2013 | 2015
do Impacto da Lei

Avaliação
Objetivo:
Desenvolver modelo de avaliação retrospectiva 
de legislação estadual e estratégia para sua 
implementação na Assembleia de Minas Gerais, 
com vistas a institucionalizar a prática avaliativa de 
legislação no Poder Legislativo estadual.

RESULTADOS

Desenvolvimento de metodologia preliminar para avaliação retrospectiva de impacto da lei.

Realização de projeto-piloto de avaliação do impacto da Lei do ICMS Solidário.*

Formulação e implementação de metodologia geral para avaliação do impacto das leis estaduais.*

* Ações em andamento ou resultados previstos
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de Políticas Públicas
Acompanhamento

2013 | 2015

Objetivo:
Desenvolver modelo e implementar procedimentos 
para a institucionalização e o aprimoramento das 
ações de monitoramento das políticas públicas 
estaduais realizadas pela ALMG, mediante 
utilização do Portal de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas.

RESULTADOS

Desenvolvimento e validação de modelo de acompanhamento de políticas públicas no âmbito das 
comissões, incluindo a realização de audiências presenciais e a utilização de ferramenta virtual para 
participação da sociedade.

Implementação do modelo de acompanhamento de políticas públicas em todas as comissões, a partir de 2015.*

2013 | 2015

Programa de Suporte e 
Integração com Gabinetes

Pro-Siga Objetivo:
Aprimorar o suporte prestado à atuação 
parlamentar, por meio da melhoria da articulação 
entre as áreas administrativa e parlamentar e da 
integração de seus processos de trabalho.

RESULTADOS

Realização de diagnóstico, com deputados e servidores de gabinetes, sobre recursos e serviços de 
suporte à atividade parlamentar na ALMG.

Estabelecimento de diretrizes para o aprimoramento do suporte e integração com os gabinetes 
parlamentares.

Elaboração do Guia do gabinete, com informações sobre recursos e serviços de suporte à atividade 
parlamentar na ALMG.*

Formulação e validação de plano de melhorias e de programa de integração com os gabinetes 
parlamentares.*

Proposição de modelo de governança para acompanhamento e continuidade das ações de suporte e 
relacionamento com gabinetes.*

* Ações em andamento ou resultados previstos
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2013 | 2015
de Competências em RH

Gestão Objetivo:
Implantar o modelo de Gestão por Competências 
na ALMG, com vistas a aumentar a eficiência do 
gerenciamento dos Recursos Humanos da Assembleia.

RESULTADOS

Conclusão de etapas preparatórias para implementação da Gestão por Competências na ALMG: 
diagnóstico sobre a cultura organizacional; definição e validação do modelo de gestão por competências a 
ser adotado na Casa; definição das competências essenciais da ALMG.

Mapeamento das competências e elaboração dos perfis gerenciais da ALMG.

Implantação do Programa de Desenvolvimento Gerencial da ALMG.*

Planejamento de metodologia para mapeamento das competências técnicas da ALMG.*

2013 | 2015
Estratégico de Comunicação

Planejamento
Objetivo:
Promover o alinhamento estratégico dos canais 
e ações de comunicação e o relacionamento 
da Assembleia com a sociedade, de forma a 
contribuir para a valorização do Poder Legislativo.

RESULTADOS

Realização de diagnóstico sobre a reputação da ALMG.

Formulação da Plataforma de Reputação da ALMG.

Análise das iniciativas de comunicação da ALMG, por público prioritário, à luz da Plataforma de 
Reputação. 

Formulação e implementação da política de comunicação e do modelo de governança para gestão da 
reputação na ALMG. *

* Ações em andamento ou resultados previstos
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para Cidadania 
no Parlamento

2013 | 2015

Educação
Objetivo:
Ampliar as oportunidades de participação dos 
jovens em ações de Educação para a Cidadania 
desenvolvidas pela ALMG, com vistas a estimular 
a sua participação política e contribuir para uma 
melhor compreensão do Poder Legislativo.

RESULTADOS

Instituição do Comitê Gestor de Educação para a Cidadania, para articulação dos projetos e ações 
educativas da ALMG.

Produção do guia Educação para cidadania nas redes sociais, com vistas a fomentar e orientar a 
utilização das redes sociais nas ações educativas da ALMG.

Regionalização do Parlamento Jovem de Minas.

Concepção e implementação de programa para acompanhamento do planejamento e orçamento do 
Estado por estudantes universitários.

Reformulação do espaço Educação para Cidadania no Portal da Assembleia.*

Concepção e oferta de programas de capacitação para professores, como multiplicadores das ações e 
dos conteúdos de educação para a cidadania.*

Produção de jogos virtuais para o público jovem sobre temas ligados à ALMG.*

da Gestão de Processos
Implantação

2013 | 2015

Objetivo:
Implementar a metodologia de gestão de 
processos na ALMG, com vistas à racionalização e 
à eficiência de fluxos de trabalho.

RESULTADOS

Mapeamento e análise de processos setoriais críticos; proposição e monitoramento de ciclos de 
melhoria desses processos.

Criação e capacitação de agentes de processo setoriais, para apoio e continuidade das ações.

Mapeamento, análise e proposição de melhorias para o macroprocesso de gestão de eventos.

Monitoramento da implementação de melhorias para o macroprocesso de gestão de eventos.*

* Ações em andamento ou resultados previstos



Composição da ALMG

Dinis Pinheiro (PP) 
Presidente

Neider Moreira (PSD)
2º-secretário

Dilzon Melo (PTB)
1º-secretário

Alencar da Silveira Jr. (PDT)
3º-secretário

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Biênio 2013-2015

Adelmo Carneiro Leão (PT)
3º-vice-presidente

Ivair Nogueira (PMDB)
1º-vice-presidente

Hely Tarqüínio (PV)
2º-vice-presidente

Deputados da 17ª Legislatura
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Adalclever Lopes (PMDB) Almir Paraca (PT) André Quintão (PT)

Anselmo José Domingos (PTC) Antônio Carlos Arantes (PSDB) Antônio Genaro (PSC) Antônio Lerin (PSB)

Arlen Santiago (PTB) Bonifácio Mourão (PSDB) Bosco (PTdoB) Braulio Braz (PTB)

Cabo Júlio (PMDB) Carlos Henrique (PRB) Carlos Pimenta (PDT)Carlos Mosconi (PSDB)

Celinho do Sinttrocel (PCdoB) Célio Moreira (PSDB) Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)

Agostinho Patrus Filho (PV)

Cássio Soares (PSD)
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Deiró Marra (PR) Doutor Wilson Batista (PSD) Duarte Bechir (PSD) Duílio de Castro (PMN)

Durval Ângelo (PT) Elismar Prado (PT) Fabiano Tolentino (PPS) Fábio Cherem (PSD)

Fred Costa (PEN) Gilberto Abramo (PRB) Gustavo Corrêa (DEM)

Gustavo Perrella (SDD) Gustavo Valadares (PSDB) Hélio Gomes (PSD) Inácio Franco (PV)

Jayro Lessa (DEM) João Leite (PSDB) João Vítor Xavier (PSDB)

Gil Pereira (PP)

Lafayette de Andrada (PSDB)
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Leonardo Moreira (PSDB) Leonídio Bouças (PMDB) Liza Prado (PROS) Luiz Henrique (PSDB)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB) Luzia Ferreira (PPS) Maria Tereza Lara (PT) Mário Henrique Caixa (PCdoB)

Marques Abreu (PTB) Neilando Pimenta (PP) Paulo Guedes (PT)   Paulo Lamac (PT)

Pinduca Ferreira (PP)   Rogério Correia (PT)Pompilio Canavez (PT)   

Rômulo Veneroso (PV)

Romel Anízio (PP)

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

Tiago Ulisses (PV)

Tenente Lúcio (PSB)

Ulysses Gomes (PT)

Wander Borges (PSB) Zé Maia (PSDB)

Tony Carlos (PMDB)

Deputados que renunciaram ao mandato:

Antônio Júlio (PMDB)
Bruno Siqueira (PMDB)
Carlin Moura (PCdoB)
Délio Malheiros (PV)
Delvito Alves (PTB)
Doutor Viana (DEM)
Mauri Torres (PSDB)

José Henrique (PMDB)*

*Deputado falecido no exercício do mandato

Vanderlei Miranda (PMDB)

Suplentes que exerceram mandato:

Ana Maria Resende (PSDB)
Glaycon Franco (PTN)
Juarez Távora (PV)
Juninho Araújo (PTB)
Luiz Carlos Miranda (PDT)
Romeu Queiroz (PSB)
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Lideranças da ALMG

Gustavo Valadares (PSDB) – Líder da Maioria
Sávio Souza Cruz (PMDB) – Líder da Minoria
Luiz Humberto Carneiro (PSDB) – Líder do 
Governo
Inácio Franco (PV) – Líder do bloco Avança Minas
Ulysses Gomes (PT) – Líder do bloco Minas sem 
Censura
Lafayette de Andrada (PSDB) – Líder do bloco 
Transparência e Resultado

Composição das comissões 
permanentes

Administração Pública

Gustavo Corrêa – Presidente
Inácio Franco – Vice-presidente
Antônio Carlos Arantes 
Leonardo Moreira
Rogério Correia
Sargento Rodrigues
Vanderlei Miranda

Assuntos Municipais e Regionalização

Paulo Lamac – Presidente
Luzia Ferreira – Vice-presidente
Carlos Pimenta
João Leite
Pompilio Canavez

Constituição e Justiça

Sebastião Costa – Presidente
Leonídio Bouças – Vice-presidente
André Quintão
Dalmo Ribeiro Silva
Duílio de Castro
Gustavo Perrella
Luiz Henrique

Cultura

Elismar Prado – Presidente 
Luzia Ferreira – Vice-presidente
Carlos Mosconi
Luiz Henrique
Tiago Ulisses

Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Rômulo Veneroso – Presidente 
Fred Costa – Vice-presidente
Cabo Júlio
Duílio de Castro
Liza Prado

Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Liza Prado – Presidente 
Almir Paraca 
Cássio Soares
Gil Pereira

Direitos Humanos

Durval Ângelo – Presidente
Rômulo Viegas – Vice-presidente
Rogério Correia
Sebastião Costa
Zé Maia

Educação, Ciência e Tecnologia

Duarte Bechir – Presidente 
Maria Tereza Lara – Vice-presidente
Bosco
Deiró Marra
Elismar Prado

Esporte, Lazer e Juventude

Marques Abreu – Presidente 
Ulysses Gomes – Vice-presidente
Mário Henrique Caixa
Tadeu Martins Leite
Tenente Lúcio

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Zé Maia – Presidente 
Jayro Lessa – Vice-presidente
Adalclever Lopes
João Vítor Xavier
Lafayette de Andrada
Romel Anízio
Ulysses Gomes

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

Célio Moreira – Presidente 
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Duarte Bechir – Vice-presidente
Gustavo Corrêa
Rômulo Veneroso
Sávio Souza Cruz

Minas e Energia

Sávio Souza Cruz – Presidente 
Tiago Ulisses – Vice-presidente
Carlos Henrique
João Vítor Xavier
Wander Borges

Participação Popular

André Quintão – Presidente
Maria Tereza Lara – Vice-presidente
Fabiano Tolentino
Fred Costa
Neilando Pimenta

Política Agropecuária e Agroindustrial

Antônio Carlos Arantes – Presidente 
Fabiano Tolentino – Vice-presidente
Inácio Franco
Paulo Guedes
Romel Anízio

Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e outras Drogas 

Vanderlei Miranda – Presidente 
Paulo Lamac – Vice-presidente
Cássio Soares
Célio Moreira
Marques Abreu

Redação

Doutor Wilson Batista – Presidente 
Luiz Humberto Carneiro – Vice-presidente
Antônio Lerin
Deiró Marra
Gilberto Abramo

Saúde

Carlos Mosconi – Presidente
Carlos Pimenta – Vice-presidente
Arlen Santiago
Doutor Wilson Batista
Pompilio Canavez

Segurança Pública

João Leite – Presidente 
Sargento Rodrigues – Vice-presidente
Cabo Júlio
Lafayette de Andrada
Leonardo Moreira

Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Rosângela Reis – Presidente 
Bosco – Vice-presidente
Celinho do Sinttrocel
Neilando Pimenta
Wander Borges

Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Adalclever Lopes – Presidente 
Celinho do Sinttrocel – Vice-presidente
Anselmo José Domingos
Gustavo Valadares 
Paulo Guedes

Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo

Gustavo Perrella – Presidente
Braulio Braz – Vice-presidente
Almir Paraca
Dalmo Ribeiro Silva
Gil Pereira
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