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Apresentação

Já se passaram 180 anos desde a instalação da Assembleia Le-

gislativa Provincial, na antiga capital do Estado, Ouro Preto. Se, 

em 1835, os parlamentares reuniram-se por apenas dois meses 

– para votar o orçamento do Governo –, dezoito décadas depois 

de seu marco inicial, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

procura refletir sobre as complexidades de um Estado com uma 

população de mais de 20 milhões de habitantes.

Em 2015, o Parlamento de Minas foi marcado por intensos tra-

balhos que mobilizaram, além do Plenário, as 21 comissões per-

manentes e as diversas comissões temporárias – entre as quais 

cinco comissões extraordinárias –, procurando, assim, cumprir 

a diretriz definida para o biênio 2015-2017, de “ser a voz dos 

mineiros na defesa dos interesses coletivos, das instituições pú-

blicas e da democracia”.

A aproximação entre o Legislativo e a sociedade, para tratar de 

temas relevantes, se multiplicou em debates públicos e audiên-

cias públicas – não só em Belo Horizonte, como também nas 

diversas regiões do Estado –, em visitas das Comissões a vários 

órgãos e instituições para fiscalizar e controlar atos da adminis-

tração pública, e em uma série de eventos institucionais.

Um tema que marcou todo o ano foi a questão ambiental, do 

desafio da crise hídrica – que levou à criação de uma Comissão 

Extraordinária das Águas e à realização de um Seminário Legis-

lativo sobre águas – ao trágico rompimento das barragens de 

rejeitos de minério, em Mariana, que trouxe sérios danos para a 

Bacia do Rio Doce e os municípios abastecidos por ela. Em res-

posta, esta Casa criou a Comissão Extraordinária das Barragens 

e instalou a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para 

o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce (Cipe Rio 

Doce), entre muitas outras ações.
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servidores da educação, em cuja negociação a Assembleia teve atuação fundamental. Como resultado, foi 
promulgada a Emenda à Constituição Estadual 94 e sancionada a Lei 21.710, que representaram, ambas, 
significativas conquistas para a categoria, como a garantia de pagamento do piso salarial nacional.

Com a participação de representantes de todo o Estado, a Assembleia promoveu também a discussão 
de temas importantes, entre os quais a Judicialização da Saúde, a participação das mulheres na políti-
ca, as drogas e o Desenvolvimento Econômico. Também estão em preparação discussões amplas dos 
Planos Estaduais de Educação e de Cultura, que acontecerão em 2016.

Na produção legislativa, destacam-se, dentre muitas normas, aquelas instituídas para fomentar a produ-
ção e a comercialização de energia solar fotovoltaica (Lei nº 21.713), ampliar recursos para o transporte 
escolar rural (Lei nº 21.777) e permitir o parcelamento de créditos estaduais por empresas em processo 
de recuperação judicial, com a consequente conservação da empresa e sua função social (Lei nº 21.794).

No que se refere à promoção da cidadania e dos direitos humanos, a Assembleia reafirmou seu com-
promisso com importantes segmentos da população, com destaque para as mulheres, os idosos e os 
jovens. Os dois primeiros segmentos passaram a ser tema de comissões extraordinárias dedicadas à 
discussão e articulação de políticas de seu interesse.

Foi instalada, ainda, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, com a qual se abre importante 
fórum para discutir, entre outras questões, a legislação de proteção animal.
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modelo de planejamento do Estado privilegia o diálogo aberto e permanente com a população, um dos 
compromissos históricos da Assembleia de Minas. Também como parte desse esforço de mobilizar a 
sociedade, a ALMG promoveu a discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG – para o quadriênio 2016-2019.

A Assembleia obteve, em 2015, outras importantes conquistas. Após uma completa reforma, a Praça 
Carlos Chagas foi novamente entregue aos belo-horizontinos, como espaço de convivência, lazer e ci-
dadania. Deve-se registrar, também, que a primeira TV legislativa do país, a TV Assembleia, completou 
duas décadas de existência.

Fato significativo para a Casa foi a promulgação do novo regimento interno, fruto do trabalho de depu-
tados e servidores, nos últimos oito anos. É um documento que traduz a busca do aprimoramento do 
processo legislativo e do fortalecimento da democracia.

No âmbito da gestão institucional, temos implementado um plano de racionalização dos gastos, em 
sintonia com a difícil situação econômica do Estado e do País.

Os resultados alcançados em 2015 devem-se, em grande medida, ao apoio da Mesa Diretora à con-
tinuidade do Planejamento Estratégico da Assembleia, que tem contribuído sobremaneira para o apri-
moramento da atuação político-parlamentar e da gestão institucional.

Deputado Adalclever Lopes

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais



aguardando

fotos da Flávia



Introdução

O relatório institucional de 2015 traz uma mudança significa-
tiva na organização das informações referentes ao trabalho da 
Assembleia.

Nos anos anteriores, os capítulos que tratavam das atividades 
finalísticas da instituição estavam divididos de acordo com as 
principais linhas de atuação político-parlamentar, quais sejam: 
a produção legislativa; o monitoramento das políticas públicas; 
a elaboração e o acompanhamento do planejamento e do orça-
mento do Estado; e as ações para promoção da participação da 
sociedade junto ao Legislativo Mineiro.

A partir deste ano, as informações referentes a essas atividades 
finalísticas passarão a ser apresentadas segundo os grandes te-
mas que orientam a discussão e o monitoramento das políticas 
públicas do Estado pela Assembleia. Pretende-se, com isso, pro-
porcionar aos cidadãos uma visão transversal das diferentes for-
mas de atuação político-parlamentar, agrupadas de acordo com 
os assuntos de seu interesse e não mais segundo a organização 
interna dos trabalhos da instituição.

O relatório traz, então, um capítulo da atuação político-parlamentar, 
dividido em 26 seções, assim organizadas: Administração Pública; 
Águas; Agropecuária; Assistência Social; Ciência, Tecnologia e Ino-
vação; Cultura; Defesa do Consumidor; Direitos Humanos; Drogas; 
Educação; Energia; Esporte e Lazer; Finanças Públicas; Indústria, 
Comércio e Serviços; Meio Ambiente; Mineração; Municípios e De-
senvolvimento Regional; Política Fundiária; Proteção aos Animais; 
Saneamento Básico; Saúde Pública; Segurança Pública; Trabalho, 
Emprego e Renda; Transporte e Trânsito; Turismo; e Destinatários 
(pessoa com deficiência e mulheres).

Entre os temas, há dois que, embora façam parte de temas mais 
amplos, tiveram grande repercussão na Assembleia em 2015. 
Um deles diz respeito à questão das águas, que, entre outros des-
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de Minas III”. O outro está relacionado à proteção dos animais, que, a despeito de ainda não ser reconhe-
cida como uma política pública estruturada, vem sendo bastante debatida pela sociedade e, no âmbito 
da Assembleia, ganhou um importante espaço de articulação e mobilização por meio da criação de uma 
Comissão Extraordinária sobre o tema.

Outro capítulo específico foi dedicado a alguns públicos destinatários de políticas públicas que também 
têm sido contemplados com diversas ações institucionais da Assembleia, com destaque para as pes-
soas com deficiência e para as mulheres. Ambos os públicos tiveram o reconhecimento e o empenho 
do Legislativo Mineiro, merecendo a criação, respectivamente, de uma comissão permanente e de 
outra extraordinária. Nesse sentido, também os idosos passaram a contar com uma comissão extraor-
dinária, cuja criação ocorreu no final de 2015 e, por isso, não gerou, ainda, ações significativas.

No início de cada um desses capítulos temáticos ou ligados a públicos, há uma introdução que sintetiza 
a abordagem do tema nas atividades parlamentares em 2015, apontando os destaques nas discus-
sões, as principais comissões envolvidas, as questões que mobilizaram a sociedade na sua relação 
com a Assembleia, entre outros aspectos.

Em seguida, as atividades de produção legislativa, o debate e a fiscalização relativas ao assunto são 
detalhadas, segundo subtemas que contemplam diferentes aspectos da respectiva política pública. No 
que se refere à produção legislativa, o leitor vai encontrar números e ementas das normas produzidas 
e dos projetos de lei que estão em fase final de tramitação, além de textos explicativos das normas 
de destaque. Na parte de fiscalização, estão apontados os totais de requerimentos de Comissão que 
tratam do tema, incluindo: pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual; pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e a outros órgãos; e pedidos de providência. Também estão 
contabilizados os eventos institucionais e os de comissão – incluindo audiências públicas, reuniões 
com convidados e visitas – atinentes ao tema.

Importante esclarecer que, como muitos eventos tratam de mais de um tema, esses eventos acabam 
sendo contados em mais de um quadro. Com isso, a somatória de todos os eventos dos capítulos temá-
ticos gerará um número total de eventos maior do que aquele efetivamente realizado pela Assembleia 
em 2015. Para corrigir essa distorção, logo após os capítulos temáticos, o relatório apresenta os nú-
meros da atuação político-parlamentar, com o quantitativo global da produção legislativa e dos eventos 
realizados pelas Comissões. Da mesma forma, as tabelas relativas aos requerimentos de fiscalização 
aprovados pelas Comissões também refletem o número de requerimentos relacionados aos temas, po-
dendo um mesmo requerimento ser contabilizado mais de uma vez. Também os números totais exatos 
estão no capítulo seguinte.

Fechando o relatório, seguem capítulos dedicados aos canais de diálogo com a população e aos prin-
cipais números dessa interlocução; aos serviços voltados para a cidadania, a cultura e a memória 
política; e aos projetos do Direcionamento Estratégico da Assembleia para 2020. Encontra-se aí, ainda, 
a apresentação de conceitos relativos à atividade legislativa.







Atuação
político-parlamentar

da Assembleia em temas

A atuação dos deputados se dá não só na Assembleia, por 
meio das atividades no Plenário e nas comissões, mas tam-
bém no contato com a sociedade mineira e na intermedia-
ção de demandas perante os poderes públicos. Esse conta-
to do deputado com os cidadãos permite conhecer de perto 
as demandas da população, subsidiando e garantindo maior 
efetividade e legitimidade ao trabalho politico-parlamentar.

O Plenário, constituído pelos 77 deputados, é o órgão deli-
berativo, em que os parlamentares discutem e votam as pro-
posições que irão compor a legislação estadual. É também 
um espaço importante para debates e pronunciamentos so-
bre temas relevantes. As comissões, por sua vez, são grupos 
de deputados,  especializados tematicamente, que atuam na 
elaboração legislativa, opinando sobre os projetos em trami-
tação, e no acompanhamento e na fiscalização da execução 
das políticas públicas sob seu encargo.  Para isso, as comis-
sões promovem estudos, visitas, audiências e debates com a 
participação da sociedade, na Capital e no interior.

Este capítulo destaca os principais resultados dessa atua-
ção, organizados segundo temas e destinatários de políticas 
públicas.
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Esse tema passa por significativas mudanças, que tendem a deixar de lado o enfoque tradicional, ca-
racterizado por burocracia, formalismo e atuação unilateral, para priorizar o enfoque gerencial, voltado 
para o alcance de resultados e a consensualidade. A nova gestão pública é marcada por um alinha-
mento integral das práticas inovadoras de gestão para resultados, em diversos níveis, caracterizando-
se pela busca da qualidade nos serviços públicos, pela melhoria do atendimento ao cidadão e pelos 
resultados da atuação do poder público em termos de eficácia, eficiência e efetividade. 

A discussão da temática da administração pública na ALMG teve foco, em 2015, na gestão de pes-
soas (principalmente em questões relacionadas a remuneração e carreira), nas atividades de controle 
externo e na gestão governamental/parcerias público-privadas. Muito significativa foi a reestruturação 
organizativa, com a criação de novas secretarias.

No processo legislativo, destaca-se a tramitação de proposições relativas a servidores públicos, como 
no caso dos professores da Educação Básica, que geraram grandes discussões e audiência pública 
para tratar especificamente do assunto. 

A situação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais também foi objeto das 
atividades da Comissão de Adminisitração Pública, e, dada a importância da temática, foi o tema do fórum 
técnico 103 Anos do Ipsemg: Reorganização e Valorização. Um documento final com 25 propostas aprovadas 
por três grupos de trabalho foi encaminhado ao presidente da Assembleia de Minas e ao Poder Executivo.

O Poder Executivo promoveu uma nova regionalização para o Estado, com 17 territórios de desenvolvimento, 
conforme suas características e demandas específicas. Para cada um desses territórios foi constituído um 
fórum regional, que prevê a participação de deputados, gestores do Estado, prefeitos e vereadores, além de 
representantes da sociedade civil. A Comissão de Participação Popular participou de 14 desses 17 encontros.

A ALMG sediou um debate, na segunda rodada dos Fóruns Regionais de Governo, com foco nas dis-
cussões em torno das principais demandas da população que vive no Território de Desenvolvimento 
Metropolitano. Representantes da sociedade civil e autoridades regionais estiveram frente a frente 
debatendo ações prioritárias para a região.

1.1 – Administração Pública

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 
Comissão de Participação Popular 
Comissão de Direitos Humanos
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

2

1
2

2*
1*
1*

Central: 6
Norte de Minas: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 1

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

Comissão de Educação Ciência e Tecnologia: 1
Comissão de Administração Pública: 8
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 1
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 2
Comissão de Segurança Pública: 1

1.2 – Controle da administração pública

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Participação Popular

4*
2
1*

Central: 6
Rio Doce: 1

Destaque:

Debate público Ipsemg – Situação Atual e Perspectivas para a Seguridade Social dos Servidores 
Públicos Mineiros

O debate promovido pela Comissão de Administração Pública no dia 2 de julho de 2015, discutiu a situação 
atual, as perspectivas e a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (Ipsemg). 

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Forum Técnico 103 anos do Ipsemg: Reorganização e Valorização

Descrição:

Evento propositivo realizado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais para discutir a situação 
atual do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais – Ipsemg

26 e 27 de novembro de 2015
Belo Horizonte

Objetivos:

(1) Discutir os aspectos relacionados à seguridade 
social do servidor público, sob a gestão do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg), com vistas à manutenção e à 
sustentabilidade dos serviços prestados; 
(2) apresentar e avaliar sugestões e propostas para 
a reorganização e a valorização do Ipsemg, e para 
a definição das políticas de atuação e dos serviços 
prestados, a partir dos temas: previdência; saúde e 
assistência; e gerenciamento democrático. 

Comissão organizadora:

30 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação desse 
evento em cinco reuniões preparatórias.

Propostas priorizadas: 25

Consulta Pública (on-line):
18 de novembro a 9 de dezembro de 2015
Portal da Assembleia

Contribuições recebidas: 29

Propostas aprovadas: 64

Total de participantes: 351

Total de expositores: 9

Total de instituições representadas: 73

Destaques relacionados em 2015:

20/5/2015 – Audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação da saúde dos servidores 
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e do Instituto de Previdência 
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais  (IPSM)
2/7/2015 – Debate público Ipsemg – Situação Atual e Perspectivas para a Seguridade Social dos 
Servidores Públicos, de autoria da Comissão de Administração Pública, discutiu a situação atual, as 
perspectivas e a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (Ipsemg).

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Administração Pública: 23
Comissão de Segurança Pública: 2

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

Comissão de Administração Pública: 6
Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação: 1
Comissão de Direitos Humanos: 1
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 1
Comissão de Segurança Pública: 6
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

EMC nº 94, de 30/6/2015

Acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado. 

Origem: PEC 35/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21.696, de 12/6/2015

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e dos 
proventos dos servidores do Ministério Público do Estado 
referente ao ano de 2014. 

Origem: PL 8/2015
Autor: procurador-geral de Justiça

Lei nº 21.710, de 30/6/2015

Dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo 
de atividades de educação básica do Poder Executivo, altera 
a estrutura da carreira de professor de educação básica e dá 
outras providências. 

Origem: PL 1504/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21.715, de 13/7/2015

Reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras do 
grupo de atividades de defesa social que especifica e dá 
outras providências. 

Origem: PL 1864/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21.726, de 20/7/2015

Dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Poder 
Executivo que menciona, altera a estrutura da carreira de 
auditor interno e dá outras providências. 

Origem: PL 2019/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21776, de 29/9/2015

Dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Poder 
Executivo que menciona e dá outras providências. 

Origem: PL 2883/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel 
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Norma de destaque:

Lei nº 21.710, de 30/6/2015 – Alteração do regime remuneratório dos servidores da educação básica 

O objetivo dessa lei é instituir nova política pública de reestruturação e valorização da educação no Estado 
de Minas Gerais. Em síntese, a norma estabelece as seguintes medidas: alteração da forma de remuneração 
dos servidores das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo e dos cargos 
em comissão de diretor e de secretário de escola, do regime de subsídio para a percepção de vencimento 
acrescido das vantagens descritas na lei; garantia de reajuste, por meio de lei específica, do valor do 
vencimento das carreiras citadas, em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional 
nacional; reposicionamento dos servidores posicionados nos níveis T1 (ensino médio) e T2 (licenciatura 
curta) da carreira de professor de educação básica no nível I, referente a licenciatura plena; criação de 
abono incorporável; instituição do Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb), no valor de 5% do 
vencimento, percebido a cada cinco anos de efetivo exercício, nos termos de regulamento; antecipação das 
promoções para setembro de 2015; redução do tempo necessário para a promoção subsequente àquela 
que será concedida em setembro de 2015; garantia do direito à promoção ao servidor inativo e aos que 
se encontram em afastamento preliminar à aposentadoria, que cumpriram os requisitos para mudança de 
nível quando estavam em atividade; admissão da contagem do período de estágio probatório para a primeira 
promoção na carreira; aumento de 30% para 50% da parcela da remuneração do cargo de diretor de escola, 
que pode ser percebida cumulativamente com a remuneração do cargo efetivo; opção para o servidor 
ocupante de cargo efetivo com carga horária semanal de 24 horas de receber o dobro da remuneração desse 
cargo e o acréscimo de 50% da remuneração do cargo de diretor de escola.

Proposições em fase final de tramitação

PL 2252/2015

Fixa o subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do 
Estado de Minas Gerais.

Autor: Tribunal de Justiça

PL 2353/2015

Fixa o subsídio mensal dos membros do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais.

Autor: procurador-geral de Justiça

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 22

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Administração Pública 

Comissão de Segurança Pública 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 

Comissão de Saúde 

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Comissão de Direitos Humanos

3 

9

3

1

5

1

Central: 22
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Segurança Pública: 5
Comissão de Direitos Humanos: 1

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 6
Comissão de Cultura: 2
Comissão de Segurança Pública: 38
Comissão de Direitos Humanos: 1

1.4 – Gestão Governamental

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.711, de 30/6/2015

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe 
sobre a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Origem: PL 1660/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel
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Lei nº 21.728, de 15/5/2015

Altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre 
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG). 

PL 2020/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Destaque:

Lei nº 21.728, de 15/5/2015 – Exercício das atividades da Copasa-MG diretamente ou por meio de 
outras empresas

Essa lei tem o propósito de dotar a Copasa-MG de novos instrumentos de governança corporativa, que lhe 
permitam desenvolver as atividades previstas em seu objeto social também por intermédio de empresas 
subsidiárias integrais, especialmente constituídas para tais fins, ou ainda por intermédio de empresas de 
que participe a Copasa-MG ou suas subsidiárias, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do 
Conselho de Administração. Com essas prerrogativas, a Copasa-MG poderá fazer frente à concorrência e 
à competitividade criadas em torno do setor de saneamento básico, seja atuando diretamente, seja por 
intermédio de parcerias, como forma de proteger sua participação no mercado e ampliar seus negócios, 
principalmente em áreas nas quais ainda não vem atuando. A partir de agora as atividades da Copasa-MG, 
previstas em seu objeto social, serão desenvolvidas diretamente ou por intermédio de empresas subsidiárias 
integrais especialmente constituídas para tais fins ou ainda por intermédio de empresas de que participem 
a Copasa-MG ou suas subsidiárias, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do Conselho de 
Administração. A lei promoveu também a autorização da transferência de empregados entre a Copasa-MG 
e suas subsidiárias e controladas, respeitados os direitos assegurados na legislação vigente e em acordos 
coletivos de trabalho.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 5

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Administração Pública

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 

Comissão de Segurança Pública

2*

2

1*

1

Central: 5

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

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

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude: 1

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

Comissão de Direitos Humanos: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.716, de 13/7/2015

Autoriza o Tribunal de Justiça a transferir recursos para o custeio 
de despesas do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de 
Justiça do Brasil. 

Origem: PL 1/2015
Autor: Tribunal de Justiça

Proposições em fase final de tramitação

Projeto de Lei nº 265/2015

Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou 
que, embora concluídas, não estejam em condições de atender à 
população. 

Autor: deputado Inácio Franco

Destaque:

Projeto de Lei nº 265/2015 – Proibição de entrega de obra pública inacabada  

Esse projeto de lei visa proibir a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora 
concluídas, não estejam em condições de atender à população. A medida foi proposta considerando que 
alguns agentes políticos fazem das obras incompletas ou daquelas que não atendem às condições mínimas 
para inauguração verdadeiros palanques eleitoreiros, buscando tão somente a promoção pessoal, sem 
se preocupar com o real atendimento das inúmeras necessidades da população. É o caso, por exemplo, 
de unidades públicas de saúde, que são inauguradas sem contar com o número mínimo de profissionais 
para prestar o serviço, com materiais de uso corriqueiro necessários à finalidade do estabelecimento ou com 
equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da unidade. Durante a tramitação, a proposição recebeu um 
substitutivo restringindo a medida ao âmbito do Estado. Essa proibição deverá resultar em maior responsabilidade 
por parte dos agentes públicos e em melhor qualidade dos serviços por eles prestados ao cidadão.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Cultura
Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

1
3*

1*
Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Cultura: 3
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 11
Comissão de Saúde: 1

Comissão de Segurança Pública: 8

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O endividamento do produtor rural, que teve como principal causa a crise hídrica, dominou grande 
parte dos debates sobre o tema na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Mudanças do 
clima, em especial a falta de chuvas em várias regiões do Estado, afetaram diretamente a produção 
no campo.

A questão dos entraves para a reservação de águas pluviais para a irrigação e a regularização de 
cursos d´água também foi objeto de discussão entre os produtores e a comissão, assim como a ne-
cessidade de melhoria de eficiência nos sistemas de irrigação, responsáveis pelo maior percentual de 
uso da água no Estado.

A Comissão também promoveu 16 eventos para discutir as cadeias produtivas da agropecuária, como 
a fruticultura, a suinocultura e a criação de cabras e ovelhas, e visitou ainda diversas entidades, como 
Fetaemg, Faemg, Emater-MG e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Em anos anteriores, eram as 
instituições que vinham à ALMG. Esse novo procedimento lançou um novo olhar para as demandas 
dessas entidades.

Outros temas ainda foram debatidos na Assembleia: o panorama da regularização fundiária no Estado, nos 
setores urbano e rural; o Programa Bolsa Verde (projeto de conservação e produção da água); a agri-
cultura familiar; e os instrumentos de desenvolvimento agrícola – crédito e seguro rural, assistência 
técnica e extensão rural.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial 

Comissão de Participação Popular  

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Administração Pública 

Comissão de Constituição e Justiça 

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Comissão Extraordinária das Águas 

2

2*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

2.2 – Agricultura familiar

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial 

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

4*

1*
Central: 4

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1

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

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 2

2.3 – Instrumentos de desenvolvimento agrário

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 13

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

Comissão de Minas e Energia

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação

11*

2

1*

1*

Central: 9 

Norte de Minas: 1

Mata: 2

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 18

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 17

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão de Ciência, Educação e 
Tecnologia

16*

1

1*

Central: 12

Triângulo: 3

Mata: 1

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1

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

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 23

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Presente em praticamente todas as comissões – especialmente nas de Meio Ambiente, de Minas e 
Energia, de Agropecuária, e nas Extraordinárias das Águas e das Barragens –, as questões relativas às 
águas marcaram todo o ano legislativo.  As discussões começaram tratando da escassez dos recursos 
hídricos e terminaram abordando o rompimento de uma barragem da Samarco, em Mariana, o que 
afetou dramaticamente os povoados a jusante e a Bacia do Rio Doce, a qual, antes do desastre, já 
apresentava problemas.

A ALMG tomou outras iniciativas, como a instalação da Cipe Rio Doce e a realização de debates e 
audiências públicas sobre o desenvolvimento sustentável da bacia. Para tanto, além de visitas e au-
diências sugeriu proposições referentes aos assuntos debatidos. 

No contexto da crise, a Assembleia promoveu o seminário legislativo Águas de Minas III – Os Desafios 
da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade, que procurou avaliar as consequências da crise 
hídrica e as medidas para o seu enfrentamento e a implementação das leis nacional e estadual das 
águas, entre outros objetivos. Uma comissão de representação do seminário foi instalada, a fim de 
propor desdobramentos do documento final de propostas e entregá-lo aos deputados.

O debate público Velho Chico: Transposição exige Revitalização. Sem Minas não há Salvação colocou 
em evidência o projeto de transposição do Rio São Francisco e a insatisfação mineira com as parcas 
medidas de revitalização dessa bacia hidrográfica no território do Estado.

O debate em torno do Sisema, ocorrido paralelamente às demais discussões a partir de outubro, trouxe 
também forte correlação com os problemas de gestão das águas.

Ainda tiveram destaque o alto índice de perda de água nos sistemas de abastecimento público devido 
a registros defeituosos ou desgastados, tubos rachados ou quebrados, juntas corroídas e vazamento de 
hidrantes. Em Minas Gerais o desperdício chega a cerca de 40% da água captada.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 23

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária das Águas

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Comissão de Minas e Energia

Comissão de Participação Popular

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão de Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

Comissão Extraordinária das Barragens

6*

11*

6*

1*

1*

1*

1*

10*

1

Central: 19

Norte de Minas: 1

Triângulo: 1

Noroeste de Minas: 1

Centro-Oeste de Minas: 1

Destaque:

Debate público Velho Chico: Transposição exige Revitalização. Sem Minas não há Salvação

O debate, realizado no dia 23 de novembro, teve como objetivos discutir a transposição do Rio São 
Francisco e detalhar os estudos de revitalização da bacia, principalmente em Minas Gerais.

Evento Institucional

Seminário Legislativo Águas de Minas III
Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade

Descrição:

Evento propositivo realizado pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais para debater alternativas para a 
crise hídrica, na capital e no interior, esse seminário 
legislativo teve sua organização coordenada pela 
Comissão Extraordinária das Águas. Em cada encontro 
regional, além da votação e priorização de propostas, 
foram eleitos 12 representantes regionais, sendo 
1/3 do poder público e 2/3 da sociedade civil, para 
participarem da Etapa Final.

29 de setembro a 2 de outubro de 2015
Etapa Final (EF) – Belo Horizonte

Propostas priorizadas (EF): 36

Propostas aprovadas (EF): 159

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Objetivos:

(1) Conhecer, discutir e divulgar a conjuntura hídrica, 
seus potenciais e suas limitações;

(2) promover a educação ambiental para a gestão de 
recursos hídricos;

(3) avaliar a implementação das políticas estadual e 
federal de recursos hídricos, em especial a atuação 
do Sistema Estadual de Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos, dos comitês de bacias hidrográficas do 
Estado e das Agências Delegatárias;

(4) avaliar a implementação das políticas nacional e 
estadual de saneamento;

(5) debater a gestão dos recursos hídricos no Estado, 
de forma participativa, contribuindo para subsidiar 
a elaboração de políticas públicas que possam 
promover o uso racional e sustentável dos recursos 
hídricos do Estado, sua proteção e conservação, 
além de propor a atualização dos instrumentos 
legais sobre a matéria;

(6) debater a segurança hídrica no Estado e envolver 
a sociedade nas discussões sobre o crescente 
desafio de garantir água em quantidade e qualidade 
para todos;

(7) recolher sugestões e receber propostas para 
subsidiar ações legislativas que apontem para a 
criação, o aprimoramento e o fortalecimento de 
instituições e de políticas públicas relacionadas aos 
recursos hídricos.

Participantes (EF): 472

Expositores (EF): 19

Instituições representadas (EF): 170

Comissão organizadora:

58 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação desse 
evento ao longo de 15 reuniões preparatórias.

Encontros Regionais (ERs):

Montes Claros (30/6/2015)
Divinópolis (2/7/2015)
Governador Valadares (7/7/2015)
Ubá (4/8/2015)
Poços de Caldas (6/8/2015)
Belo Horizonte (11/8/2015)
Araçuaí (13/8/2015)
Paracatu (18/8/2015)
Uberlândia (20/8/2015)

Propostas aprovadas (ERs): 494

Participantes (ERs): 1.277

Instituições representadas (ERs): 663

Consulta pública (on-line):

3 a 30 de agosto de 2015
Portal da Assembleia

Expositores (ERs): 47

Sugestões recebidas: 114
Representantes regionais eleitos: 132
(44 do poder público e 88 da sociedade civil)

Destaques relacionados em 2015:

19/3/2015 – Instalação da Comissão Extraordinária das Águas, que sucedeu outra comissão com o mesmo 
nome, que funcionou entre 2013 e 2014, na legislatura anterior.

25/3/2015 – Audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para discutir os 
impactos da crise hídrica sobre os produtores rurais e suas cadeias produtivas e os entraves à reservação 
da água.

1º/6/2015 – Audiência pública conjunta das Comissões Extraordinária das Águas, de Minas e Energia e de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a crise hídrica no Estado de Minas Gerais, com 
foco na gestão dos recursos hídricos, na sua utilização pela indústria e para fins de abastecimento público.
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27/10/2015 – Audiência pública conjunta das Comissões Extraordinária das Águas, de Administração 
Pública, de Constituição e Justiça, de Participação Popular, de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo 
e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater as mudanças propostas pelo governo do 
Estado na estrutura orgânica do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) por meio 
do Projeto de Lei nº 2.946/2015.

12/11/2015 – Instalação da Comissão Extraordinária das Barragens, com a finalidade de realizar estudos, 
promover debates e propor medidas de acompanhamento das consequências sociais, ambientais e 
econômicas da atividade mineradora no Estado, notadamente em relação ao rompimento da barragem 
ocorrido em Mariana, seus desdobramentos e ações de recuperação dos danos causados, bem como discutir 
a situação de outras barragens existentes no Estado.

23/11/2015 – Debate público Velho Chico: Transposição exige Revitalização – Sem Minas não há Salvação, 
de autoria da Comissão de Minas e Energia, visou discutir a transposição do Rio São Francisco, detalhando 
os estudos de revitalização da bacia, principalmente em Minas Gerais.

Novembro-Dezembro/2015 – Reuniões técnicas da Comissão de Representação eleita no seminário 
legislativo para propor e acompanhar desdobramentos das 36 propostas priorizadas na etapa final do evento.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 8

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 14

Comissão de Direitos Humanos: 2

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 2

Comissão de Minas e Energia: 4

Comissão Extraordinária das Águas: 3

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 3

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 2

Comissão Extraordinária das Barragens: 2
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Na área da assistência social, o destaque foi o debate público para apresentação do programa Quali-
fica Suas, que trata da capacitação dos gestores municipais para utilização dos recursos financeiros 
do Sistema Único de Assistência Social. Durante o evento, promovido pela Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, o programa, criado pelo Governo do Estado, foi oficialmente lançado e 
foram assinados termos de parceria para a sua execução.

Entre os resultados esperados do programa, estão, além da redução dos saldos não movimentados nos 
fundos, a melhoria da infraestrutura dos municípios e da qualidade dos serviços de assistência social 
ofertados, a qualificação de gestores e técnicos e a inclusão da população rural e de comunidades 
quilombolas e indígenas nas ações governamentais.

Dentre outros eventos da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, a proteção social ao 
idoso foi discutida em uma audiência pública quanto às condições de atendimento e custeio das ins-
tituições de longa permanência para esse segmento; na área da proteção à criança e ao adolescente, 
a comissão debateu em audiência pública medidas para o aperfeiçoamento das formas de escolha 
dos conselheiros tutelares de Minas Gerais; e, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, aconteceu uma reunião para debater problemas vinculados à população de rua.

4.1 – Assistência Social

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Participação Popular 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 

Comissão de Direitos Humanos 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1

2*

1

1*

1*

Central: 4

Destaque:

Debate público QUALIFICA SUAS: como utilizar os saldos em conta da assistência social nos municípios?

Realizado no dia 7 de agosto, o debate teve como objetivo apresentar o diagnóstico dos saldos em conta 
da assistência social existentes nos municípios, discutir estratégias para sua devida aplicação e apresentar 
o programa Qualifica Suas, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, para prefeitos, 
gestores, conselheiros, contadores e procuradores municipais.

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 1

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 4

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

4.2 – Proteção Social

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação 

PL 3016/2015

Institui os serviços de acolhimento no âmbito da 
regionalização da proteção social especial de alta 
complexidade.

Autor: Governador Fernando Damata Pimentel

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Direitos Humanos

2*

4*

2

Central: 7

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

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

Comissão de Direitos Humanos: 1

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 1

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Minas Gerais reconheceu a importância do investimento em ciência, tecnologia e inovação ao registrar 
em sua Constituição que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, 
a difusão e a capacitação tecnológicas, além de vincular recursos orçamentários para o fomento e o 
amparo à pesquisa.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou em 2015 diversas visitas, como por exemplo, 
aos municípios de Viçosa, Presidente Bernardes e Rio Pomba, com o objetivo de conhecer o desenvol-
vimento do processo de produção de laticínios premiados da Zona da Mata, verificando as instalações 
de cada uma das empresas e as tecnologias de produção desenvolvidas.

Outra importante visita foi ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), órgão federal 
vinculado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. O objetivo foi conhecer as instalações, divulgar o tra-
balho realizado pela instituição e apoiar a luta por novos investimentos, já que o CDTN sofre com a falta de 
pessoal e de recursos. A unidade pioneira e ainda hoje referência em pesquisa e uso da tecnologia nuclear 
fica instalada dentro do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Merece ser destacada, ainda, a audiência pública promovida pela comissão para debater sobre o finan-
ciamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), bem como a reunião 
da Comissão Extraordinária das Águas sobre a construção do Complexo Cidade das Águas, em Frutal, 
no Triângulo Mineiro. Nesta, foi discutida a possibilidade de o complexo, construído em parceria entre os 
governos estadual e federal, se transformar em Cidade do Conhecimento, ampliando suas atividades de 
modo a oferecer cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e outras especializações.

Também foi tema de audiências públicas da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização a segunda 
etapa do programa Minas Comunica, lançada em janeiro deste ano. O programa trata da universalização do 
acesso aos serviços de telecomunicações do Estado de Minas Gerais, visando ampliar a cobertura celular e 
atender municípios que ainda não contam com o serviço de telefonia móvel em toda a sua extensão. Dentro 
do Minas Comunica II, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas aprovou vários requerimen-
tos solicitando a instalação de telefonia celular e de antena em municípios mineiros.

5.1 – Ciência, tecnologia e informação

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Comissão de Participação Popular 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1

1*

1*

Central: 1

Sul de Minas: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 2

5.2 – Inovação

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

7*

1*

Central: 3

Mata: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 4

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 5

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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5.3 – Tecnologia da comunicação e da informação (TIC)

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 1

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

Comissão de Administração Pública: 1

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 17

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 47
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Para assegurar o pleno exercício dos direitos culturais pelos cidadãos, a Constituição da República 
prevê a institucionalização de dois instrumentos norteadores da política de cultura: o Plano Nacional de 
Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. Tais instrumentos visam a racionalizar e integrar a ação dos 
entes da federação no desenvolvimento das políticas culturais. Em consonância com a política nacional, 
os estados devem implementar planos e sistemas de cultura correspondentes.

Dentro desse contexto, a Assembleia Legislativa se prepara para a tramitação do Plano Estadual de 
Cultura, que será o instrumento norteador da política cultural no Estado. Neste ano, começaram os 
trabalhos preparatórios para a organização de um fórum técnico, a ser realizado em 2016, com a fina-
lidade de promover ampla discussão com a sociedade para a elaboração do Plano.

Além dessa empreitada de grande porte, ao longo de 2015 a Comissão de Cultura se firmou como um 
espaço reconhecido de vocalização das demandas da área cultural e foi palco de vigorosas discussões 
entre os diversos atores e segmentos vinculados à área.

Acolheu, por exemplo, a demanda dos componentes do Ballet Jovem do Palácio das Artes, que reivin-
dicavam o não encerramento das atividades desse projeto, intermediando o diálogo entre os bailarinos 
e a diretoria da Fundação Clóvis Salgado, o que contribuiu para a revisão da decisão de encerramento 
imediato dessas atividades.

A comissão foi, também, o espaço escolhido pelos representantes do movimento contra o iminente 
fechamento do Teatro Klaus Vianna, previsto para junho de 2015. Mediante articulação com represen-
tantes dos Poderes Executivo e Judiciário, formalizou-se um acordo que viabilizará a continuidade do 
funcionamento desse importante espaço cultural de Belo Horizonte.

Promoveu discussões sobre as demandas pelo aprimoramento das políticas públicas para setores da 
cultura, como teatro e dança, bem como uma audiência pública para debater a situação da Fundação 
TV Minas e do Circuito Cultural da Praça da Liberdade.

 

Realizou discussões e ações de fiscalização, tendo em vista a proteção do patrimônio cultural. Para 
tanto, promoveu, ainda, audiências com a finalidade de reivindicar a execução de obras de restauração 
de imóveis tombados e a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – 
Fundif – em ações de proteção do patrimônio material do Estado.

Também digna de nota foi a grande articulação da Comissão de Cultura com o Conselho Estadual de 
Política Cultural – Consec –, nas discussões sobre a política cultural no Estado. Além de participar 
ativamente das reuniões do conselho, a Comissão de Cultura promoveu audiência pública em que 
recebeu, dos representantes do Consec, o relatório de atividades do Conselho.
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

6.1 – Cultura

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 5

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Cultura
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização
Comissão de Participação Popular
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

3
1

1*
1*

Central: 5

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 4

Comissão de Cultura: 7

6.2 – Direitos Culturais

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 15

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Cultura 11*
Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia 1
Comissão de Direitos Humanos 1*
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 4*

11*
1

1*
4*

Central: 15

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Cultura: 1
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 1

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

Comissão de Cultura: 17
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1
Comissão de Direitos Humanos: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 1
Comissão Extraordinária das Águas: 1
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A Constituição da República, de 1988, dispõe que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor, e que a ordem econômica, cujo fim é o de assegurar a todos existência digna, deverá 
observar como princípio a defesa do consumidor. Previsto na Carta Magna, o Código de Defesa do 
Consumidor, que entrou em vigor em 1991, representa uma inovação no ordenamento jurídico brasi-
leiro, estabelecendo normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. 

Para tratar de questões relacionadas ao código, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuin-
te promoveu diversos debates sobre os mais variados assuntos, como a audiência pública que analisou 
a denúncia de descumprimento, por parte das empresas de telefonia móvel, do plano de metas acor-
dado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Telefonia, realizada pela ALMG entre junho 
de 2013 e fevereiro de 2014.
 
O impacto da redução do ICMS do álcool combustível, medida que produziu  efeitos desde o dia 18 de 
março, foi outra discussão importante, por meio da qual se procurou verificar se a redução do imposto 
foi repassada ao consumidor final. A redução do ICMS entrou em vigor através da Lei 21.527, de 
2014. A alíquota do imposto do etanol foi reduzida de 19% para 14%, e a do imposto da gasolina foi 
aumentada de 27% para 29%.

A polêmica do aplicativo Uber reuniu centenas de taxistas na ALMG. Representantes dessa categoria 
defenderam que o aplicativo fosse proibido no Estado. O encontro foi realizado em conjunto com as 
Comissões de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de Assuntos Municipais e Regionalização e 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

A preocupação com práticas fraudulentas na venda dos combustíveis, especialmente na medição da 
quantidade vendida, popularmente chamado de bomba baixa, motivou audiência pública conjunta com 
a Comissão de Segurança Pública.

Também merecem destaque as audiências públicas realizadas para: debater o impacto do aumento 
tarifário das contas de energia elétrica e a aplicação do sistema de bandeiras tarifárias nas contas 
dos consumidores mineiros; verificar a observância do Código de Defesa do Consumidor, no Mercado 
Central de Belo Horizonte, em relação ao comércio de animais; e discutir o aumento do valor do pedágio 
cobrado no trecho da BR 040 entre Juiz de Fora (Zona da Mata) e Rio de Janeiro.

7.1 – Defesa do Consumidor

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 9
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte
Comissão de Minas e Energia

6*

1*
Central: 6

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 3

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 11

7.3 – Proteção do consumidor

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte
Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Minas e Energia

4*

1*
1*

Central: 4

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 3

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 12

7.4 – Defesa do consumidor e responsabilização

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 3

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte 

Comissão de Segurança Pública

3*

1*
Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 18

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte 

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão de Minas e Energia

5*

1

1*

Central: 6

Destaque:

Debate público Os desafios e perspectivas para a regulamentação dos jogos

Realizado no dia 13 de novembro, o debate teve como objetivos debater os impactos da proibição dos jogos 
na economia, no turismo e na geração de emprego e renda e discutir as perspectivas de sua regulamentação, 
a sua aceitação pela sociedade e a arrecadação proporcionada por essa prática.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 25

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Ao se falar em políticas públicas em direitos humanos, há que se pensar necessariamente em in-
tersetorialidade e transversalidade. Há, ainda, que se ter em mente que essas políticas lidarão com 
desigualdades, buscando corrigir disparidades e desequilíbrios. 

Em 2015, a reforma administrativa do Poder Executivo resultou, entre outras ações, na criação da Se-
cretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, que permitirá ao Estado dar ainda mais 
atenção a essa área, que é tão ampla, e colocar em prática políticas de inclusão para jovens, mulheres, 
negros, quilombolas, indígenas, entre outros.

Na Assembleia, a Comissão de Direitos Humanos promoveu vários eventos, a começar pelo debate 
público Genocídio da Juventude Negra no Brasil, que discutiu estratégias de enfrentamento da violên-
cia contra jovens negros moradores das periferias e das áreas metropolitanas dos centros urbanos. A 
reunião contou com a presença da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados 
criada também com esse objetivo.

A preocupação com a aprovação do Projeto de Lei Federal 6.583/13, que dispõe sobre Estatuto da 
Família e restringe a entidade familiar à união entre um homem e uma mulher, direcionou os debates 
da reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos. 

Merece menção, ainda, o debate público Perspectivas e Desafios das Políticas de Direitos Humanos, 
com a finalidade de criar o fórum de gestores e legisladores em direitos humanos, além de incentivar 
a participação da população para garantir maior conscientização sobre a importância dessa política.

Outros debates mobilizaram a comissão, como a busca de soluções para a situação das ocupações 
urbanas em Belo Horizonte e Região Metropolitana de BH, entre as quais William Rosa, em Contagem, 
e as da região do Isidoro, em Santa Luzia e BH, que reúnem milhares de famílias. 
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de Minas), a comissão compareceu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Teve repercus-
são nacional o caso do assassinato de três fiscais do Trabalho e um motorista, quando faziam um 
trabalho de fiscalização sobre a ocorrência de trabalho análogo à escravidão na zona rural de Unaí. 
A comissão acompanha esse caso desde o início e, após quase 12 anos, ocorreu o julgamento dos 
mandantes do crime.

8.1 – Direitos humanos

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 8

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Participação Popular 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

5*

1

1

1*

1*

Central: 8

Destaque:

Debate público Perspectivas e Desafios das Políticas de Direitos Humanos

O debate teve como objetivo debater perspectivas e desafios das políticas da área e criar o Fórum de 
Gestores e Legisladores em Direitos Humanos

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual Comissão de Direitos Humanos: 3

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

Comissão de Direitos Humanos: 9
Comissão Extraordinária das Barragens: 10

8.2 – Restauração dos direitos humanos

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação 

Lei nº 21.707, de 12/6/2015 

Institui a Comenda da Liberdade Chico Rei. 

Origem: PL 260/2015
Autor: deputado Paulo Lamac

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Destaque:

Lei nº 21.707, de 12/6/2015 – Criação da Comenda da Liberdade Chico Rei

Essa lei institui a Comenda da Liberdade Chico Rei, destinada a homenagear pessoas físicas ou jurídicas que 
tenham realizado trabalhos e ações relevantes em prol dos afrodescendentes no Estado, contribuindo para o 
combate à discriminação e à intolerância e para a promoção da igualdade e dos direitos étnicos individuais, 
difusos e coletivos. A comenda, que poderá ser conferida post mortem, será administrada por um comitê a 
ser designado pelo governador do Estado e concedida anualmente no dia 20 de novembro, como parte das 
comemorações do Dia da Consciência Negra. No entanto, por motivo de força maior e a juízo do comitê, 
poderá ser concedida em data diferente. A criação da comenda objetiva, em primeiro lugar, homenagear 
Chico Rei, um escravo na antiga Vila Rica (hoje Ouro Preto) que conseguiu comprar sua alforria e a do filho e 
que, a partir de então, trabalhou para adquirir a liberdade de outros escravos (estima-se que foram cerca de 
400), passando a ser chamado por esses de rei. Em segundo lugar, busca-se, com essa homenagem cívica, 
valorizar a afrodescendência no plano da iniciativa simbólica, como forma adequada de se reconhecer o papel 
primordial dos povos vindos da África na construção das riquezas e da identidade mineira, bem como sua 
presença numérica marcante na população de todo o Estado. Além disso, como forma de reconhecimento da 
relevância histórica de afrodescendentes nos aspectos específicos da liberdade, da autonomia e da igualdade 
humanas – bem representadas por Chico Rei –, a comenda assume lugar de destaque no cenário atual, em 
que o índice de vitimização da juventude negra é revelador das relações assimétricas e opressivas fundadas 
no passado escravista e oligárquico de séculos. Configura-se, portanto, mais uma tentativa válida para a 
reversão desse quadro, na medida em que opera subliminarmente na construção de novos paradigmas e 
valores, em particular se considerada a população jovem.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 34

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Saúde 

Comissão de Participação Popular 

Comissão Extraordinária das Mulheres 

Comissão de Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

27*

5*

2*

4*

1

1

2*

1*

Central: 30

Norte de Minas: 2

Jequitinhonha/Mucuri: 2

Destaques:

Debate público Genocídio da Juventude Negra no Brasil

Promovido pela Comissão de Direitos Humanos no dia 8/6/15, o debate tratou das estratégias de enfrentamento 
da violência contra jovens negros moradores das periferias e das áreas metropolitanas dos centros urbanos. 
Teve presença de membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados criada 
também com esse objetivo. 

Debate Público Redução da Maioridade Penal

Promovido no dia 22 de junho de 2015 pela Comissão de Direitos Humanos, discutiu com deputados federais 
os impactos da PEC 171/93, em tramitação na Câmara dos Deputados. 

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Direitos Humanos: 4
Comissão de Participação Popular: 1
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 1

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

Comissão de Direitos Humanos: 117
Comissão Extraordinária das Mulheres: 2
Comissão de Segurança Pública: 13
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 4
Comissão de Participação Popular: 3

8.3 – Direito à memória e à verdade

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 2 Central: 2

8.4 – Promoção dos direitos humanos

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 8

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 
Comissão Proposta de Emenda à 
Constituição nº 16/2015 
Comissão de Participação Popular 
Comissão de Saúde 
Comissão Extraordinária das Mulheres

5 *
1*

2*
1
2*

Central: 8

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Direitos Humanos: 3

Comissão de Segurança Pública: 1

8.5 – Acesso à Justiça

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas 

Comissão Extraordinária das Mulheres

4

2*

1*

1*

Central: 7

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Direitos Humanos: 22

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 2

Comissão de Cultura: 1

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 1

Comissão Extraordinária das Barragens: 3

Comissão de Segurança Pública: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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As políticas públicas para o enfrentamento das drogas devem abranger não só estratégias relativas 

à saúde, mas também, entre outras, relativas à segurança e à educação. Cabe ao Estado implemen-

tar ações de tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional dos usuários de drogas e 

dependentes químicos, e de redução dos danos advindos do uso indevido de drogas – observando 

determinação da Política Estatual sobre Drogas.

O Parlamento mineiro pauta suas iniciativas nessa área por essas diretrizes, o que leva à formula-

ção de iniciativas como o ciclo de debates Políticas sobre Drogas e a Juventude: Prevenção, o X da 

Questão. Nesse evento foram discutidos aspectos fundamentais nas políticas sobre drogas como, 

por exemplo, as ações de prevenção ao uso de álcool e drogas e o fortalecimento dos fatores de 

proteção ao uso de drogas, com abordagem dos âmbitos escolar, sociocultural e familiar; o uso de 

álcool e outras drogas a partir da perspectiva do protagonismo juvenil e da construção da cultura da 

paz; as abordagens de tratamento do usuário de drogas, a necessidade de ampliação da rede de cui-

dados e de qualificação dos profissionais para o adequado acolhimento e atendimento; e os aspec-

tos jurídico-criminais associados ao consumo de drogas e as experiências exitosas nesse âmbito.

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas promoveu ainda debates sobre 

a rede de atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas e o papel das comunidades terapêuti-

cas; o aumento do consumo de crack nos pequenos municípios do Estado; e o expressivo aumento do 

abuso de drogas por crianças e adolescentes.

Gerou interesse especial a audiência que discutiu as recomendações editadas pelas Promotorias de 

Saúde e da Infância e da Juventude relacionadas à rede de saúde mental, álcool e outras drogas e à 

adoção e acolhimento de filhos de mães usuárias de substâncias entorpecentes.

Outra audiência relevante foi a que debateu os resultados da aplicação da Lei nº 11.705, de 19 de 

junho de 2008, conhecida como Lei Seca, quanto à redução do número de acidentes provocados por 

motoristas sob o efeito do álcool no Brasil.

 

Merece destaque, ainda, a audiência que discutiu o impacto das propagandas de cervejas e outras 

bebidas alcoólicas sobre crianças e adolescentes, bem como a proposta de alteração da Lei Federal 

nº 9.294, de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Essa audiência formalizou o apoio 

da Comissão ao movimento de coleta de assinaturas para a apresentação ao Congresso Nacional de 

projeto de lei de iniciativa popular para alterar a referida lei, no sentido de que as restrições à publici-

dade passem a abranger toda e qualquer bebida com graduação alcoólica igual ou superior a 0,5 grau 

Gay-Lussac, inclusive a cerveja.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas 

Comissão de Participação Popular 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

6

1*

1*

Central: 5
Brasília: 1
Norte de Minas: 1

Evento institucional 

Ciclo de debates
Políticas sobre Drogas e a Juventude: Prevenção, o X da Questão

Descrição:

Evento promovido pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais para discutir a atual política sobre 
drogas e suas interfaces com a juventude. Esse ciclo 
de debates teve sua organização coordenada pela 
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas.

25 e 26 de junho de 2015
Belo Horizonte

Objetivos:

(1) Discutir a atual política sobre drogas e as 
diversas abordagens de prevenção do uso de álcool 
e outras drogas, especialmente entre as crianças e 
adolescentes, e o tratamento de usuários;

(2) debater as experiências inovadoras 
desenvolvidas pelo sistema de justiça para lidar 
com os aspectos jurídico-criminais associados ao 
consumo de drogas.

Comissão organizadora:

51 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação desse 
evento em 6 reuniões preparatórias.

Total de participantes: 318

Total de expositores: 14

Total de instituições representadas: 142

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Destaque relacionado em 2015:

25/6/2015 – Exibição de uma edição especial do programa Geração, produzido e exibido pela TV 
Assembleia, como parte das atividades de mobilização em torno das discussões propostas pelo ciclo de 
debates referido acima. O Geração faz parte da grade regular de programação da TV Assembleia, 
trazendo bate-papos com personalidades e um olhar leve sobre o que é ser jovem hoje, ao lado de 
discussões sobre política, sexo e cultura, com linguagem adaptada a esse público.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 2

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

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

9.2 – Atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas

Comissão de Segurança Pública

Comissão Extraordinária das Mulheres

Comissão de Saúde

6

1*

1*

1

Central: 5

Mata: 1

Brasília: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 7

Comissão de Saúde: 1

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

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

Comissão de Direitos Humanos: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões



51

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
159.3 – Redução da demanda e da oferta

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 10

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas

Comissão de Segurança Pública 

Comissão Extraordinária das Mulheres 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

4*

6*

1*

1

Central: 8

Rio Doce: 1

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

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

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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A educação é um direito social consagrado pela Constituição Federal e constitui dever do Estado e da 
família. Para garantir esse direito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 
9.394, de 1996 – prevê, entre outras medidas, a construção de um Plano Nacional de Educação (PNE) 
para conduzir a ação pública na oferta da educação. Em 2014, o PNE foi sancionado, com vigência de 
2014 a 2024, e estabeleceu o período de um ano, contado da data de sua publicação, para que os 
estados e municípios elaborassem seus respectivos planos.

Para dar início às discussões do novo Plano Estadual de Educação, a Comissão de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Assembleia de Minas promoveu debates públicos ao longo de 2015 e está organi-
zando um fórum técnico, com encontros regionais previstos para o primeiro semestre de 2016, cujo 
marco inicial será um novo debate público. O Plano Estadual de Educação, contido no Projeto de Lei 
nº 2.882/2015, em tramitação, determinará diretrizes, metas e estratégias para a política educacional 
do Estado nos próximos dez anos e substituirá o atual Plano Decenal de Educação – Lei Estadual nº 
19.481, de 2011 – cuja vigência seria até 2020.

A Assembleia de Minas também abriu espaço em 2015 para discutir a situação dos profissionais da 
educação. Centenas deles estiveram presentes em ato público realizado no Parlamento mineiro, oca-
sião em que foi sancionada pelo Executivo a Lei nº 21.710, que dispõe sobre a política remuneratória 
dos servidores dessa área, coroando um acordo histórico construído entre o governo e a categoria. 
Também foi promulgada a Emenda à Constituição nº 94, que assegura o pagamento de vantagens, 
adicionais e gratificações a esses servidores. Depois de ter entrado em vigor, a lei foi avaliada em au-
diência pública promovida pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Além disso, a comissão atuou como interlocutora entre os servidores da educação básica e do ensino 
superior efetivados pela Lei Complementar nº 100, de 2007, e o governo do Estado. Essa interlocução 
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Tribunal Federal julgou inconstitucionais alguns dispositivos dessa lei, determinando a realização de 
concurso público para preencher os cargos ocupados por eles.

A comissão ainda promoveu durante o ano audiências públicas sobre infraestrutura de escolas, gestão 
democrática, educação no campo, educação especial, representação estudantil nas escolas estaduais 
e demanda de oferta de ensino médio noturno na Escola Estadual Ordem e Progresso. Também visitou 
escolas estaduais, escolas municipais de tempo integral no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, 
referência nesse tipo de iniciativa, e a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) – Unidade Pas-
sos, destinada a apoiar a criação do curso de Medicina nessa universidade.

10.1 – Educação

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas

5

1*

1*

1

Central: 7

Destaques:

Debate público Plano Estadual de Educação: Fundamentos para Discussão e Monitoramento 

Realizado no dia 1º/5, o evento foi o ponto de partida da discussão sobre o projeto de lei contendo o plano. 
Esse projeto, que foi enviado pelo governo estadual à Assembleia, trata das metas e estratégias para uma 
educação de excelência em todas as regiões de Minas e tem validade para os próximos dez anos.

Debate público Plano Nacional de Educação e o Futuro da Educação Brasileira 

Realizado no dia 19 de outubro, o debate teve como objetivo debater o PNE da região Sudeste.
Os debates públicos citados fazem parte da preparação para o fórum técnico sobre o plano estadual de 
educação, que deverá ser realizado em 2016 pela Assembleia

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Segurança Pública: 1

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 40

Comissão de Cultura: 1

Comissão Extraordinária das Barragens: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 14

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

14*

2*

Central: 12

Mata: 1

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 6

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 18
Comissão de Direitos Humanos: 1

10.3 – Educação superior

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

4

1

1*

1*

Central: 4

Norte de Minas: 1

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 4

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 7

Comissão de Saúde: 1

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões



55

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
1510.4 – Modalidade de ensino

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 9

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

Comissão de Direitos da Pessoa com 
Deficiência

6

2*

2*

Central: 9

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 3
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.777, de 29/9/2015

Institui o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE-MG ), direcionado 
a alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural.

Origem: PL 2.792 /2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Destaque:

Lei nº 21.777, de 29/9/2015 – Programa Estadual de Transporte Escolar

A norma institui o Programa de Transporte Escolar (PTE-MG), com a finalidade de assegurar o transporte dos 
alunos da rede estadual de educação básica residentes nas áreas rurais do Estado. Por meio do programa, 
o Estado transferirá recursos para os municípios executarem os serviços de transporte. Essa transferência 
de recursos é uma estratégia eficiente de gestão da oferta de transporte escolar e já vem ocorrendo no 
âmbito do Estado há muitos anos, tendo em vista que a manutenção dessa modalidade de programa é 
obrigação decorrente da Constituição Federal e, mais especificamente, da Lei Federal nº 10.709, de 2003, 
que determina que os entes federativos se responsabilizem pelo transporte dos alunos de suas respectivas 
redes. Como o Estado não realiza diretamente o transporte escolar dos alunos da rede estadual, delega aos 
municípios essa atribuição. Assim, os municípios oferecem, de forma conjunta, o transporte aos alunos das 
redes municipais e estadual, com otimização dos recursos humanos e materiais. Com a entrada em vigor 
dessa lei, o programa de transporte escolar integrará a política de educação em caráter mais perene, pois, até 
então, essa prestação de serviço era regida por resoluções periódicas da Secretaria de Estado de Educação, 
com critérios diferenciados por período e sem uma garantia de continuidade. Outra inovação trazida pela lei é 
a substituição do mecanismo de parceria com os municípios, que passa de convênio para termo de adesão, 
com renovação automática, o que deverá agilizar o processo de formalização e liberação dos recursos aos 
municípios que assinarem o mencionado termo e se comprometerem a ofertar o transporte escolar aos 
alunos da rede estadual.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 1
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Garantir a oferta e o acesso à energia é um dos pilares de sustentação da sociedade moderna. A ener-
gia faz parte dos processos produtivos e do dia a dia das pessoas. A quantidade de energia ofertada por 
um país ou por uma região é a chamada matriz energética e representa toda a energia disponibilizada 
para ser transformada, distribuída e consumida.

Com um grande potencial de uso no Brasil, devido à incidência abundante de sol durante todo o ano, a 
energia solar fotovoltaica foi um dos principais temas da Comissão de Minas e Energia, especialmente 
porque o Estado deve receber três grandes usinas desse tipo. Uma delas, a de Pirapora, no Norte de 
Minas, poderá ser a maior planta de energia solar da América Latina.

Os deputados dessa comissão participaram de diversos eventos para difundir a ideia de instalação de 
uma cadeia fotovoltaica completa no Brasil, e, em especial, em Minas Gerais, desde o beneficiamento 
do silício até a fabricação de painéis solares.

Debates sobre energia elétrica também dominaram muitas reuniões, com a participação da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e a preocupação com o tema se reflete no número signifi-
cativo de requerimentos. Em um dos eventos realizados sobre o tema, a Cemig prometeu universalizar 
o atendimento até 2018, beneficiando famílias que moram na zona rural e não têm acesso ao serviço.

Além da Comissão de Minas e Energia, a de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e a de 
Política Agropecuária e Agroindustrial promoveram debates sobre o gasoduto que seria construído de 
Betim a Uberaba, cidade onde seria instalado um complexo de produção de amônia e derivados. A obra 
do gasoduto acabou paralisada pela Petrobras.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.713, de 7/7/2015

Altera a Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a  
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado, e dá outras providências.

Origem: PL 1.350/2015
Autor: deputado Gil Pereira

Destaque:

Lei nº 21.713, de 7/7/2015 – Fomento à Produção de Energia Limpa

Norma que visa fomentar o desenvolvimento da produção e da comercialização de energia fotovoltaica 
no Estado, diversificando a matriz energética mineira com uma fonte de energia sustentável e promo-
vendo o adensamento da cadeia produtiva de energia no território mineiro. Para atingir esse objetivo, 
altera a Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Isso significa que, a 
partir de 2018, o Poder Executivo está autorizado a conceder crédito outorgado do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a estabelecimento com atividade de geração, transmissão 
ou comercialização de energia elétrica situado no Estado, relativamente à aquisição de energia elétrica 
de fonte solar fotovoltaica produzida em Minas Gerais. O crédito outorgado é um mecanismo utilizado 
pelo Estado como forma de compensar o débito do ICMS do contribuinte, a título de benefício fiscal 
direcionado a determinado produto ou ramo de atividade. A alteração estende o prazo desse benefício, 
a partir de 2018, de 10 anos para 20 anos, além de reduzir o limite do valor anual do incentivo de 
R$50.000.000,00 para R$25.000.000,00. Trata-se, portanto, de medida de alongamento do perfil 
temporal do incentivo, uma vez que não produz despesas adicionais para o Tesouro Estadual. O objetivo 
é conferir viabilidade econômica aos projetos de implantação de matriz energética baseada em geração 
de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica no Estado, adequando-os aos modelos de financiamento 
oferecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em consonância com 
os leilões de aquisição de energia fotovoltaica realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) em 2014.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 3

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia

Comissão de Participação Popular

Comissã de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1

2*

2*
Central: 3

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 21

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão do Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social
Comissão de Participação Popular
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

20*
1*

1*

1*
1*

Central: 11
Norte de Minas: 3
Brasília: 4
São Paulo: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Minas e Energia: 1
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

Pedidos de providência

Comissão de Minas e Energia: 21
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 3
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 11
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 2
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 2
Comissão de Direitos Humanos: 1

11.3 – Combustíveis

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo
Comissão de Defesa do Consumidor
Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

3*
1*

1*
1*

Central: 4

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

Pedidos de providência

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 2

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1

Comissão de Minas e Energia: 2
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O esporte e o lazer constituem dimensões da vida social que, especialmente durante o século XX, 
foram gradativamente incorporadas ao cotidiano da população e assumidas como temas de interesse 
e responsabilidade do poder público.

Partindo dessa premissa, a ALMG promoveu diversos eventos e discussões sobre as políticas públicas 
de esporte e lazer. A principal delas foi o II Ciclo de Debates Muda Futebol Brasileiro, com o objetivo de 
debater o cenário desse esporte no País, destacando questões como gestão dos clubes, papel da mídia, 
profissionalização da arbitragem, fomento ao futebol amador e formação dos profissionais do setor.

Nas diversas audiências públicas da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude realizadas em 2015, 
também se destacou a discussão sobre o aprimoramento do futebol no Estado, em especial sobre a 
necessidade de valorização do futebol amador. Entre os principais problemas apontados por atletas, 
dirigentes, árbitros e fãs do esporte nessas audiências, estão a escassez de espaços adequados para 
a prática esportiva, como os campos de várzea, a precária infraestrutura desses espaços e a falta de 
apoio dos órgãos públicos e da iniciativa privada para a democratização do acesso à prática dessa 
modalidade esportiva.

Entre outros temas, também foram debatidos a necessidade de mais investimento nas categorias de 
base, a reorganização do calendário de competições e a defesa da volta de partidas amadoras prelimi-
nares aos jogos oficiais em estádios mineiros.

A discussão sobre o desenvolvimento das políticas públicas municipais de esporte também estiveram 
presentes na pauta da Assembleia, por meio da realização, em municípios do Triângulo Mineiro, de 
eventos com o objetivo de debater avanços e carências na área esportiva dessas localidades.

Um tema polêmico, debatido em mais de uma comissão temática da Assembleia, foi o retorno da 
comercialização de bebidas alcoólicas em jogos de futebol realizados no Estado. Essas discussões ser-
viram para subsidiar os parlamentares na apreciação do Projeto de Lei nº 1.334/2015, que deu origem 
à Lei 21.737, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de 
futebol do Estado. A nova legislação permite que bebidas alcoólicas sejam comercializadas e consumi-
das nos estádios de futebol, desde a abertura dos portões até o final do intervalo entre o primeiro e o 
segundo tempo da partida, e foi bem recebida pelos torcedores que frequentam os estádios de futebol.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1*

1*

1
Central: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Saúde: 1

12.1 – Lazer

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

1*

1* Triângulo: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Participação Popular: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 7

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

7*

1*
Central: 5

Triângulo: 2

Evento institucional 

II Ciclo de debates Muda Futebol Brasileiro

Descrição:

Evento promovido pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais para discutir questões importantes 
acerca da gestão do futebol brasileiro. Sua organização 
foi coordenada pela Comissão de Esporte, Lazer e 
Juventude.

10 de novembro de 2015
Belo Horizonte

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Objetivo:

Discutir o cenário do futebol brasileiro em 
suas diversas realidades, destacando aspectos 
essenciais para seu aprimoramento, como a 
gestão dos clubes, o papel da mídia, a arbitragem, 
o fomento ao futebol amador e a formação dos 
profissionais do setor.

Comissão organizadora:

12 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público, além de especialistas e profissionais 
ligados à área, participaram da formatação do 
evento, em 6 reuniões preparatórias.

Total de participantes: 176

Total de expositores: 14

Total de instituições representadas: 57

Destaque anterior:

24/11/2014 – Ciclo de Debates Muda Futebol Brasileiro – Desafios de uma Renovação, que teve como 
objetivos: (1) debater os principais desafios e apontar soluções em busca de um futuro melhor para o 
nosso futebol e para todos que a ele se dedicam; (2) discutir estratégias e ações para a modernização e 
o desenvolvimento de todas as estruturas do futebol, buscando renovação em todos os níveis: estrutural, 
conceitual, filosófico e de gestão; (3) refletir acerca de uma necessária articulação das políticas educacionais 
e de saúde com o processo de formação de atletas, desde o futebol amador até as categorias de base dos 
times profissionais; (4) discutir a estrutura de financiamento do futebol brasileiro, considerando o papel das 
entidades privadas e o papel do poder público como definidor de políticas públicas de apoio e incentivo a 
essa prática esportiva.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Esporte, Lazer e Juventude: 2
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As finanças públicas compreendem a captação, a gestão e a execução de recursos pelo Estado, para 
financiamento de suas atividades. A captação é feita principalmente por meio da tributação. Já a gestão 
dos recursos públicos é feita com a utilização dos instrumentos de planejamento e orçamento, que 
visam estabelecer planos de alocação desses recursos. Por fim, a execução é realizada pelas unidades 
orçamentárias que compõem a estrutura administrativa do Estado. 

Ao final de cada quadrimestre de 2015, a Secretaria de Estado de Fazenda e a de Planejamento e Ges-
tão (Seplag) apresentaram à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), em audiências 
públicas, os números financeiros do Estado. O objetivo dessas audiências é que o Executivo demonstre 
o cumprimento das metas fiscais pactuadas da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e apresente o 
resultado final, tal como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro destaque foi a aprovação, fora do prazo, do Orçamento do Estado para 2015. Em Reunião Ordi-
nária de Plenário, foi lida a decisão da Presidência que permitiu a retomada da tramitação do Projeto 
de Lei (PL) 5.497/14, que trata desse Orçamento. Com isso, a proposição retornou para novo parecer 
da FFO – por onde tramitam todos os projetos que tenham impacto nas finanças públicas.

A medida foi resultado de um acordo de líderes, acolhido pela Presidência da ALMG. Segundo o pedi-
do, foram alterados os pressupostos macroeconômicos que justificam a revisão do parecer elaborado 
anteriormente pela FFO ampliada com membros das demais comissões permanentes.

Depois desse trâmite, em Reunião Extraordinária de Plenário, aprovou-se o orçamento de 2015, resul-
tado de muitas discussões entre deputados da base governista e da oposição. A proposta orçamentária 
original, elaborada pelo governo passado, teve que ser revista, após avaliação pela gestão atual, que 
chegou à conclusão de que os números precisavam se adequar à realidade econômica do país.

Muito relevante também foi a redução da estimativa de receita na LDO, devido à crise macroeconômica, 
conforme o Projeto de Lei (PL) 3.027/2015, o qual altera a Lei 21.736, de 2015, que trata das diretri-
zes para a elaboração e a execução da lei orçamentária (LDO) para o exercício de 2016. Depois, a LDO 
para o exercício de 2016 foi alterada, conforme a Lei nº 21.736, de 2015. 
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que resultou na Lei nº 21.781, que estabeleceu o aumento de alíquota do ICMS e a permissão para 
parcelamento do IPVA. Merecem referência, ainda, os debates sobre a guerra fiscal, tendo em vista a 
preocupação dos setores e das regiões afetadas pela direção da política tributária.

13.1 – Finanças Públicas

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.720/2015 

Dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais em dinheiro, tributários 
e não tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), para o custeio da 
previdência social, o pagamento de precatórios e assistência judiciária 
e a amortização da dívida com a União.

PL 2.173/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 2

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1

13.2 – Planejamento e orçamento

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.735, de 3/8/2015

Dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa 
critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui 
remissão e anistia e dá outras providências. 

Origem: PL 1.915/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21.736, de 4/8/2015

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da 
lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e dá outras 
providências. 

Origem: PL 15.030/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel



68

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
15

Lei nº 21.694, de 9/4/2015

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) 2012-2015 para o exercício 2015. 
Origem: PL 5.496/2014

Autor: governador Alberto Pinto Coelho

Lei nº 21.695, de 9/4/2015

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado 
de Minas Gerais e do Orçamento de investimento das empresas 
controladas pelo Estado para o exercício de 2015. 

Origem: PL 5.497/2015
Autor: governador Alberto Pinto Coelho

Destaque:

Lei nº 21.735, de 3/8/2015 – Constituição, atualização, parcelamento, remissão e anistia de crédito 
estadual não tributário  

Essa lei traz uniformidade à formação do crédito estadual não tributário, que é aquele decorrente de uma 
relação jurídica que não tem fundo tributário, como, por exemplo: as multas pelo exercício do poder de 
polícia, as multas de qualquer origem ou natureza, os créditos decorrentes da utilização do patrimônio, os 
créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou 
de outras obrigações, os créditos de ressarcimento ao erário, entre outros. Para tanto, fixa os prazos de 
decadência e de prescrição para a constituição de créditos não tributários do Estado, bem como os critérios 
de atualização dos valores devidos e as medidas administrativas de cobrança dos créditos de baixo valor, 
de modo a viabilizar economia na cobrança e no recebimento imediato do crédito. A lei também permite o 
parcelamento do crédito estadual não tributário, com descontos de 25 a 90% das multas, de acordo com o 
número de parcelas. Além disso, permite ao Estado delegar aos municípios a competência para promover 
o licenciamento e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos poluidores. Ainda estabelece 
que os créditos não tributários terão a correção monetária e os juros de mora calculados com base na taxa 
Selic ou em outro critério que vier a ser adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais. Por fim, abre 
a possibilidade de equacionar, por meio de transação, as obrigações e penalidades previstas em Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) e Termos de Compromisso (TC) que não estejam de acordo com os princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade. Outro aspecto relevante da norma refere-se ao perdão de multas 
ambientais de pequeno valor. A lei extingue, por remissão, os créditos estaduais não tributários decorrentes 
de penalidades aplicadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e pelas entidades integrantes do 
chamado Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) de valor igual ou inferior a R$ 
15.000,00, cujo auto de fiscalização ou boletim de ocorrência e de infração tenha sido emitido até 31 de 
dezembro de 2012. No caso de essas penalidades terem sido aplicadas entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de 
dezembro de 2014 e serem classificadas como leves, a norma estabelece perdão dos créditos de valor igual 
ou inferior a R$ 5.000,00.

Proposições em fase final de tramitação

PL 2.937/2015
Institui o Plano Plurianual de Ação Governamental  (PPAG) para o 
quadriênio 2016-2019.
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

PL 2.938/2015
Estima as receitas e fixa as despesas do Estado de Minas Gerais para 
o exercício financeiro de 2016.
Autor: governador Fernando Damata Pimentel
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PL 3.027/2015

Altera a Lei nº 21.736, de 4 de agosto de 2015, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o
exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

PL 3.039/2015
Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e dá
outras providências.
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 8

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 
Comissão de Participação Popular 
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

6*

6*
1*
1*

1*

1*

Central: 8

Discussão Participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para o quadriênio 2016-2019

Descrição:

Durante a tramitação do Projeto de Lei 2.937/2015, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) para o quadriênio 2016-2019, a Assembleia promoveu um processo de discussão participativa, por 
meio da realização de grupos de trabalho, compostos por cidadãos, para apresentar o novo Plano e promover 
a discussão e elaboração coletiva de sugestões de intervenção para seu aprimoramento. As sugestões foram 
recebidas, em audiência pública, pela Comissão de Participação Popular em conjunto com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, foram transformadas em Propostas de Ação Legislativa (PLEs), que, 
após serem publicadas no Diário do Legislativo, foram analisadas e receberam um parecer fundamentado 
que conclui pelo seu acolhimento ou não. As PLEs acolhidas pela CPP deram origem a requerimentos e 
emendas aos projetos de lei do PPAG 2016-2019,  do Orçamento e do PMDI.

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Objetivos: 

1) apresentar o novo PPAG para a população;

2) discutir e elaborar sugestões coletivas de 
intervenção;

3) analisar as sugestões e transformá-las em 
propostas de ação legislativa de autoria da 
Comissão de Participação Popular;

4) elaborar emendas aos projetos de lei que 
compõem o ciclo de planejamento e orçamento – 
PMDI, PPAG e LOA.

Os grupos de trabalho e as audiências públicas 
ocorreram na Escola do Legislativo e nas 
dependências da Assembleia, entre 26 de outubro 
de 2015 e 5 de novembro; a cada dia foi discutido 
um eixo temático do plano, conforme o seguinte 
cronograma:

26/11/15 – Abertura: apresentação do PPAG 2016-2019

28/10/2015 – Eixo: Infraestrutura e Logística

29/10/2015 – Eixo: Desenvolvimento Produtivo, 
Científico e Tecnológico

3/11/2015 – Eixo: Segurança Pública

4/11/2015 – Eixo: Saúde e Proteção Social

5/11/2015 – Eixo: Educação e Cultura

Total de presenças registradas: 837

Total de instituições representadas: 242

O ano de 2016 marca o início de um novo ciclo de planejamento no Estado, com a atualização do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) para 2016-2019. Nesse novo plano foram definidos seis eixos, que são considerados linhas 
de intervenção agregadora de programas, políticas, ações e iniciativas governamentais. São eles: 
Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico; Educação e Cultura; Infraestrutura e Logística; Saúde e 
Proteção Social; Segurança Pública e Governo.

Para possibilitar o conhecimento sobre o plano e a definição dos programas e ações a serem objeto de 
intervenção foi utilizada uma dinâmica com um jogo de cartas, denominado Baralho do PPAG, com a 
descrição dos programas de cada eixo.

Para auxiliar a elaboração de sugestões populares, os profissionais dos diversos setores do governo e da 
Assembleia Legislativa estiveram disponíveis para fornecer informações sobre cada programa e ação. 
Foi também disponibilizado um curso sobre planejamento e orçamento publico, em ambiente virtual, no 
período de 16 de outubro a 21 de dezembro de 2015.

Resultados:

– Sugestões populares cadastradas: 255
– Propostas de Ação Legislativa (PLEs) geradas: 67
– Emendas ao Projeto de Lei do PPAG: 94
– Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária:39
– Emenda ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI): 1
– Requerimentos com pedidos de providências ou de informações a órgãos de governo:158

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Segurança Pública: 1
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Pedidos de providência e pedidos de informação ao 
governo federal, a governos municipais e a outros 
órgãos

Comissão de Cultura: 3
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 2
Comissão de Saúde: 1
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: 2
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 4
Comissão de Segurança Pública: 2
Comissão de Direitos Humanos: 1

13.3 – Política tributária

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.713, de 7/7/2015

Altera a Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei 
nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado e dá outras providências. 

PL 1.350/2015
Autor: deputado Gil Pereira

Lei nº 21.781, de 1º/10/2015

Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 12.729, de 
30 de dezembro de 1997, 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e 
19.976, de 27 de dezembro de 2011, e dá outra providência. 
Mudanças no ICMS, relativas a alíquota, operações interestaduais e 
isenção, bem como no parcelamento de IPVA

PL 2.817/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21.794, de 16/10/2015

Dispõe sobre o parcelamento de créditos estaduais, tributários e não 
tributários, dos quais sejam devedoras empresas em processo de 
recuperação judicial. 

PL 2.544/2015
Autor: Governador Fernando Damata Pimentel

Destaque: 

Lei nº 21.794, de 16/10/2015 – Parcelamento de créditos estaduais para empresas em recuperação 
judicial

A norma em referência objetiva possibilitar o parcelamento de créditos tributários e não tributários dos quais 
o Estado seja titular, ao devedor que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos 
termos da Lei Federal nº 11.101, de 2005. A referida lei federal regula a recuperação judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e da sociedade empresária. A lei permite parcelamento de tais créditos em até 
120 parcelas, se o devedor for microempresa e empresa de pequeno porte, regularmente enquadradas 
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional –, instituído 
pela Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. Nos demais casos, permite parcelamento dos créditos em 
até 100 parcelas. A norma está em conformidade com o tratamento dado ao tema em âmbito federal e se 
consubstancia em medida relevante para a efetivação da recuperação judicial e, consequentemente, para a 
preservação da empresa e de sua função social.
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Eventos de comissões que debateram o tema: 9

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Minas e Energia 

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

6*

1*

1*

1*

1*

1*

Central: 5

Triângulo: 1

Mata: 2

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 2

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

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: 6

Comissão de Saúde: 3

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 1

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 2

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

PL 3.107/2015

Altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza 
os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, 
valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública 
estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que 
especifica.

 governador Fernando Damata Pimentel

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

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

Comissão de Saúde: 11

13.5 – Endividamento público

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

PL 3.126/2015

Autoriza o Poder Executivo a aderir aos critérios de indexação dos 
contratos celebrados entre a União e o Estado de Minas Gerais.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: 1
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.781, de 1º/10/2015

Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 12.729, de 
30 de dezembro de 1997, 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e 
19.976, de 27 de dezembro de 2011, e dá outra providência. 

Mudanças no ICMS, relativas a alíquota, operações interestaduais e 
isenção, bem como no parcelamento de IPVA

PL 2.817/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Lei nº 21.794, de 16/10/2015

Dispõe sobre o parcelamento de créditos estaduais, tributários e não 
tributários, dos quais sejam devedoras empresas em processo de 
recuperação judicial. 

PL 2.544/2015
Autor: governador Fernando Damata Pimentel

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: 1

Comissão de Cultura: 1



É com a sua participação que a

gente transforma o nosso estado.

Acompanhar de perto as ações e os 

programas para o desenvolvimento de Minas 

fica mais fácil quando você acessa o 

site Políticas Públicas ao seu Alcance e faz 

uma busca. Lá, você fica sabendo o que está 

sendo feito em cada área, de onde vem o 

dinheiro, para onde ele vai e quais são 

os resultados dos investimentos.

Descubra em:
politicaspublicas.almg.gov.br



76

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
15 14 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

O papel da indústria no desenvolvimento econômico – e seus desdobramentos em termos de oferta de 
serviços e intensidade de trocas comerciais – pode ser considerado fundamental para a propulsão do 
crescimento de longo prazo. Ao mesmo tempo, as políticas públicas de incentivo ao comércio exterior 
assumem função preponderante para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, enquanto o setor 
terciário vem aumentando sua participação relativa na composição do Produto Interno Bruto — o PIB 
— do Estado e do País.

Nessa perspectiva, política tributária e guerra fiscal com estados vizinhos foram as principais questões 
levantadas na maioria dos eventos do Parlamento mineiro ligados à indústria, ao comércio e ao terceiro 
setor. No ciclo de debates Retomada do Desenvolvimento Econômico, por exemplo, um dos pontos 
discutidos foi o de que a elevada carga tributária brasileira, associada à alta taxa de juros e à crise 
política, são dificultadores para a superação da econômica do País e a retomada do desenvolvimento.

Audiências públicas em municípios da Zona da Mata e do Triângulo Mineiro focaram na guerra fiscal. 
Em Ubá, polo da indústria de móveis, que é o quinto maior do País, empresários da região cobraram 
mais atenção do Executivo, tendo em vista que o Rio de Janeiro oferece regime especial de tributação. 
Essa foi uma reunião conjunta das Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social; de Assun-
tos Municipais e Regionalização; e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Esta comissão 
conduziu a reunião em Juiz de Fora, tratando da defesa de instrumentos legais que permitam a adoção 
de medidas para proteger os municípios da Zona da Mata dos efeitos da chamada “guerra fiscal”, 
promovida sobretudo pelo Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo. 
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do empresariado mineiro reunidos em audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária em Uberlândia.
 
Outras audiências públicas foram motivadas pela produção legislativa, que resultou, por exemplo, na 
Lei nº 21.794, que permite o parcelamento de créditos estaduais, tributários e não tributários, por em-
presas em processo de recuperação judicial, ou na Lei nº 21.781, que aumenta a alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de diversos produtos

14.1 – Indústria, comércio e serviços

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1*

1*

2

1*

1*

Central: 4

Evento institucional

Ciclo de debates Retomada do Desenvolvimento Econômico

Descrição:

Evento promovido pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais para discutir, com os diversos setores 
sociais, estratégias para a retomada do crescimento 
econômico, esse ciclo de debates teve sua organização 
coordenada pela Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo. 

3 e 4 de dezembro de 2015
Belo Horizonte

Objetivos:

(1) discutir alternativas para superar a crise; 

(2) discutir possíveis medidas para retomar o 
desenvolvimento econômico no Estado.

Comissão organizadora:

11 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação desse 
evento em 3 reuniões preparatórias.

Total de participantes: 91

Total de expositores: 17

Total de instituições representadas: 46

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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27/4/2015 – Audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, realizada no 
município de Uberlândia, para debater a carga tributária em Minas Gerais e a guerra fiscal entre os estados, 
bem como o seu consequente reflexo no desenvolvimento econômico mineiro.

29/5/2015 – Audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater a 
proposta de regulamentação da terceirização de trabalhadores nas empresas brasileiras, considerando a 
tramitação de projeto com essa finalidade no Congresso Nacional. 

18/6/2015 – Audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, realizada no município 
de Cambuí, para debater a implantação estratégica de um distrito industrial no município, tendo em vista sua 
localização privilegiada para a instalação de indústrias e o desenvolvimento socioeconômico da região.

16/7/2015 – Audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização, do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, realizada 
no município de Ubá, para debater a situação dos empresários e dos trabalhadores dos setores moveleiro, 
comercial e industrial na região.

3/9/2015 – Audiência pública conjunta das Comissões de Minas e Energia e de Assuntos Municipais e 
Regionalização para debater o Projeto de Lei nº 616/2015, da deputada Rosângela Reis, que trata da Política 
Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores.

14.2 – Indústria

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Minas e Energia 

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

2*

5*

1*

1*

1*

Central: 1

Mata: 1

Sul de Minas: 1

Triângulo: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 2

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 4
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 7
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Minas e Energia

1*

1*

2*

1*

Central: 1

Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 5

14.4 – Serviços

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 5

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

5

Central: 3

Mata: 1

Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

1*

1*

1*

Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 3

14.6 – Inovação para o desenvolvimento econômico

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

2

1*

1*

1*

Central: 3

14.7 – Incentivos

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 3
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

14.8 – Microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 1

14.9 – Cooperativismo

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

1*

1* Mata: 1
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No Estado, as políticas públicas de meio ambiente são divididas, genericamente, nas agendas azul, ver-
de e marrom: a agenda azul trata da gestão dos recursos hídricos; a verde, das questões relacionadas 
às florestas e à biodiversidade; a marrom, dos temas ligados à prevenção e ao controle da poluição e da 
degradação ambiental. Além dessas agendas, medidas de planejamento, licenciamento, fiscalização, 
controle e educação ambiental compõem as políticas ambientais. 

Na área ambiental, o ano de 2015 foi marcado por discussões sobre a crise hídrica e pela tragédia do 
rompimento das barragens em Mariana, que afetou drasticamente a Bacia do Rio Doce. Além desses 
assuntos, foram debatidos na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a reestrutu-
ração do Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema), além de questões de biodiversidade e educação 
ambiental, entre outras.

Em uma das diversas reuniões sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, o Secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável expôs o arcabouço institucional e o sistema de gestão do Sisema. 

Sobre recursos hídricos, merecem referência as reuniões para debater a preservação de nascentes. 
Além disso, houve debates sobre a situação de diversos mananciais de recursos hídricos, em especial 
Várzea das Flores (Contagem e Betim), Lagoa Central e Vargem Bonita (Confins), Lagoa Azul (Pará de 
Minas) e a Lagoa da Pampulha. 

Uma audiência pública, em conjunto com a Comissão Extraordinária das Águas, discutiu a proteção das 
áreas de recarga no Sinclinal Moeda (sistema montanhoso com grandes reservas de água subterrâ-
nea), a preservação de suas nascentes, e, em especial, a implantação de empreendimentos imobiliários 
no entorno da Lagoa dos Ingleses, situada em Nova Lima (RMBH). 

Houve diversas reuniões para debater a situação de parques e unidades de conservação, como a 
audiência pública que tratou de um projeto de recuperação do Parque Fernão Dias, localizado em Con-
tagem e Betim, e das dificuldades na captação de recursos para sua execução. Outra questão debatida 
foi a alta taxa de incêndios nos últimos anos (em especial em unidades de conservação). 
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

Em reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, discutiu-se a atualização 
e a necessidade de cumprimento dos objetivos do Programa Bolsa Verde, apontado como solução para a 
preservação de áreas verdes e nascentes, mas que acumula pagamentos atrasados aos produtores rurais.

Outros destaques foram a situação da barragem de Jequitaí, com baixa disponibilidade hídrica e avan-
çado processo de assoreamento, e, na área de educação ambiental, a discussão, e o apoio, a respeito 
do projeto de educação ambiental: “Expedição Nadando Com o Theo pelo Rio das Velhas”.

15.1 – Meio ambiente

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 13

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária de Proteção dos 
Animais

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão de Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça

Comissão de Direitos Humanos

Comissão Extraordinária das Águas

10

1*

2*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Central: 9

Centro Oeste de Minas: 1

Mata: 1

São Paulo (SP):  2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 8
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1

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

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 25
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposição em fase final de tramitação 

PL nº 1.132/2015

Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá 
outras providências 

Autor: deputado Alencar da Silveira Jr.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposição em fase final de tramitação 

PL nº 2.946/2015 

Dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema) 
e dá outras providências 

Autor: governador Fernando Damata Pimentel

Destaque:

Projeto de Lei nº 2.946/2015 – Reestruturação do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

A proposição visa a reestruturar o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). De 
um lado, pretende reformular a estrutura e as competências de alguns dos principais órgãos e entidades 
integrantes desse sistema, notadamente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). Objetiva, 
assim, promover maior integração da atuação desses órgãos e entidades no desenvolvimento das políticas 
estaduais relacionadas à gestão ambiental, além da adequação dessa atuação à direção central do governo 
estadual. De outro lado, a proposição pretende redefinir as diretrizes gerais do licenciamento ambiental no 
âmbito estadual. A matéria foi discutida em reunião conjunta de comissões da Assembleia Legislativa, com 
ampla participação de setores da sociedade e do Estado afetados, e recebeu três substitutivos durante sua 
tramitação, sendo um da Comissão de Constituição e Justiça, outro acordado entre as Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Administração Pública e, finalmente, outro apresentado em 
Plenário. O Substitutivo no 3, aprovado pelo Plenário, apresentou, entre outras demandas de setores da 
sociedade ou do próprio Estado interessados na matéria, uma série de decisões que inicialmente ficariam 
para regulamento, como a divisão de competências entre a Semad e o Copam no tocante à decisão sobre os 
processos de licenciamento ambiental. Com a aprovação da proposição, a Semad poderá avançar na efetiva 
reestruturação do Sisema.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 3

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Comissão de Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça

Comissão Extraordinária das Águas

Comissão de Participação Popular

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

1*

1*

1*

1*

2*

1*

1

Central 3

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 4

Comissão Extraordinária das Águas: 2

Comissão de Participação Popular: 1

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 3

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 5

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 4

Comissão de Direitos Humanos: 2

Comissão de Participação Popular: 1

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 4

Comissão Extraordinária das Barragens: 6

Comissão de Minas e Energia: 1
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Comissão de Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça

Comissão Extraordinária das Águas

Comissão de Participação Popular

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

Comissão Extraordinária das Barragens

1 *

1*

1*

1*

1*

1*

1

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 1

Comissão Extraordinária das Águas: 2

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

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 6

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 3

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 3

Comissão de Direitos Humanos: 2

Comissão Extraordinária das Barragens: 4

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 8

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Administração Pública
Comissão de Constituição e Justiça
Comissão Extraordinária das Águas
Comissão de Participação Popular
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo
Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social
Comissão de Minas e Energia

6*

1*
1*
2*
1*
2*

1

1*

1

Central: 8

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 3
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 3
Comissão Extraordinária das Águas: 3
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

15.5 – Educação ambiental

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
Comissão de Minas e Energia 
Comissão Extraordinária das Águas

2*
1*
1*

Central: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões



88

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
15 FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 3

Comissão Extraordinária das Águas: 2

15.6 – Instrumentos econômicos de gestão ambiental

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

2*

1*

1*

1*

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 1

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 1

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 5

15.7 – Biodiversidade

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Comissão Extraordinária de Proteção dos 
Animais

4

2
Central: 5

Sul de Minas: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 16

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 1

Comissão de Minas e Energia: 1 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

Comissão Extraordinária das Barragens: 2

15. 8 – Recursos hídricos – águas

Os eventos e os requerimentos relativos a Recursos Hídricos foram tratados em capítulo específico sobre águas.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

1*

1*

1*

Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

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

Comissão Extraordinária das Águas: 2

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões



91

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
1515.10 – Emergências ambientas

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2

Comissão Extraordinária das Barragens: 10
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No dia 5 de novembro, o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério praticamente soterrou 
Bento Rodrigues (distrito de Mariana) com um rio de lama e afetou outras cidades e a Bacia do Rio 
Doce, com sérios danos a sua fauna e flora.

Criada para acompanhar o acidente de Mariana e estudar a segurança das barragens no Estado, a 
Comissão Extraordinária das Barragens poderá propor medidas para minimizar as consequências so-
ciais, ambientais e econômicas do acidente. Ela tem sido um fórum para ouvir e dar voz aos que foram 
afetados pela tragédia.

Além da criação da Comissão Extraordinária, a Assembleia criou e instalou, na 18a Legislatura, a 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 
Doce, e utilizou o projeto Assembleia Solidária para recolher doações para os atingidos pelo rompimen-
to da barragem.

No início do ano, houve debate do novo marco regulatório do setor mineral (PL Federal 5.807/13), com 
a presença do deputado federal Leonardo Quintão e do deputado estadual Gustavo Valadares, marcado 
pelo embate entre os movimentos sociais e o setor produtivo. Entre os temas, a alteração da Compen-
sação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfem) para os municípios mineradores e a 
redistribuição dos recursos provenientes da cobrança.

A mineração foi assunto importante também no seminário legislativo Águas de Minas III, que abor-
dou, entre outros, o uso de minerodutos (transporte de minério com uso intensivo de água). Ainda na 
discussão sobre o PL 2.946/15, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, o Sisema, a 
sistemática de licenciamento da mineração foi alterada; e no debate sobre o PL 616/15, que trata da 
Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores, a aplicação dos recursos da 
Cfem foi o tema principal.

16.1 – Mineração

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

Comissão de Direitos Humanos

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

2

1

1

2*

2*

Central: 6

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária das Barragens: 3

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

Comissão Extraordinária das Barragens: 35
Comissão de Direitos Humanos: 3
Comissão de Minas e Energia: 1
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

16.2 – Produção mineral

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão de Participação Popular

2*
1*

3*
1

Central: 6

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Participação Popular :1
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2

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

Comissão de Participação Popular: 5
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 4
Comissão de Administração Pública: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

16.3 – Receitas oriundas da atividade minerária

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 1

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 1
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As políticas públicas de desenvolvimento regional e local para o Estado de Minas Gerais têm por obje-
tivo reverter a heterogeneidade intrarregional do espaço mineiro, em que espaços dinâmicos restritos 
convivem com extensas áreas marginais, em um contexto de insuficiência de urbanização, organização 
produtiva, competitividade e infraestrutura.

Com base nessa premissa, as Comissões de Participação Popular, de Assuntos Municipais e Regiona-
lização e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveram o debate público Estatuto da 
Metrópole em Minas Gerais: Novidades e Perspectivas, que teve como objetivo debater os impactos no 
Estado da entrada em vigor da Lei Federal 13.089, de 2015, que instituiu o Estatuto da Metrópole – 
além de discutir as mudanças na legislação que afetam a gestão das regiões metropolitanas mineiras.

O Estatuto da Metrópole, sancionado em janeiro após dez anos de tramitação no Congresso, estabelece 
diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum 
em regiões metropolitanas, funções que são inviáveis para que um município realize sozinho ou que 
cause impacto em municípios vizinhos. 

Outra discussão importante foi em torno do Projeto de Lei (PL) 616/15, que trata da Política Estadual de 
Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores. A preocupação com a diversificação das ativida-
des econômicas nas cidades que hoje vivem da mineração foi tema de reunião conjunta das Comissões 
de Minas e Energia e de Assuntos Municipais e Regionalização. 

Minas Gerais é um Estado essencialmente minerador. Isso, no entanto, traz preocupações quanto à sus-
tentabilidade ambiental e à diversificação das economias locais, tendo em vista que o minério é um 
recurso natural não renovável. Nesse sentido, de acordo com a proposição, é preciso defender o estímulo 
ao planejamento de novas formas de produção, como a economia criativa, o turismo, os serviços e o 
agronegócio, para que, no futuro, esses municípios tenham outras fontes de geração de emprego e renda. 
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia 

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1

1*

1*
Central: 2

17.2 – Desenvolvimento regional

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 9

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Minas e Energia 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial 

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

6*

3*

2*

1*

1*

Central: 5

Norte de Minas: 1

Triângulo: 1

Mata: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Destaque:

Debate público Estatudo da Metrópole em Minas Gerais – Novidades e Perspectiva

Em 27 de abril, o debate público foi realizado com o objetivo de debater a legislação e a gestão das regiões 
metropolitanas no Estado, em vista da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.089/15, que institui o Estatuto 
da Metrópole. 

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 10

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 4

17.3 – Municípios e governança regional e urbana

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposição em fase final de tramitação 

PLC nº 1/2015

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, 
que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte

Autor: deputado Fred Costa
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 11

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Participação Popular 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 
Comissão de Direitos Humanos

1
3
1

3

3

Central: 9
Norte de Minas: 1
Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 3

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 3
Comissão de Segurança Pública: 6
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 2
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2
Comissão de Participação Popular: 5
Comissão de Direitos Humanos: 1
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A Política Fundiária tem como objetivo o reconhecimento e a regularização da dominialidade e da posse 
das terras nos meios rurais e urbanos. As políticas públicas nessa área também envolvem a resolução 
de conflitos sobre a propriedade de terras, inclusive os originados na luta pelo acesso à terra e à mo-
radia, tanto no campo quanto nas cidades.

Em 2015, o debate mais importante nesse setor foi a situação fundiária irregular nas áreas rural e 
urbana. Em uma das audiências públicas da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o se-
cretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (Sedru), Tadeu 
Martins Leite, anunciou o lançamento de um programa de regularização fundiária em Minas Gerais.

Outra questão que teve destaque na atuação da Assembleia foram os conflitos na região do Alto Rio Pardo 
(Norte de Minas), que envolvem 16 municípios, com alto índice de terras sem documentação (sem registro).

Os eventos foram marcados, ainda, pelos debates em torno das formas de regularizar imóveis em si-
tuação de informalidade. A questão preocupa muito os municípios, pois, com a regularização fundiária, 
poderão instituir políticas de urbanismo e inclusão social.

Registre-se também os problemas relacionados aos programas de reforma agrária e de crédito fundiário rural.

18.1 – Política fundiária

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1*
1* Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial :1

18.2 – Política Fundiária Urbana

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 5

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

3*
2*
2*

Central: 4
Norte de Minas: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Participação Popular: 7
Comissão de Direitos Humanos: 1

18.3 – Política Fundiária Rural

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

2
2

Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Direitos Humanos: 6
Comissão de Participação Popular: 1
Comissão de Minas e Energia:1

18.4 – Terras Quilombolas

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Direitos Humanos: 1

18.5 – Terras indígenas

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Saúde

1*
1*

Norte de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Direitos Humanos: 1
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Criada e instalada em 2015, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais priorizou temas como 
a necessidade de regulamentar a criação e o comércio de animais de estimação, elegendo, num 
primeiro momento, os animais domésticos. Nesse sentido, entre os projetos em tramitação pode ser 
citado o PL 1.132/15, que dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos em Minas Gerais.

Fatos como a existência, no final de 2014, de 40 projetos de lei que tratavam desse assunto justificam 
a criação dessa comissão, que, já no início dos trabalhos, recebeu diversas denúncias de maus-tratos 
contra animais.

Um dos temas polêmicos enfrentados pelos deputados foi o de que o Mercado Central de Belo Horizon-
te estaria descumprindo uma série de normas nas áreas de meio ambiente, de defesa do consumidor 
e de vigilância sanitária. Para nortear o debate, foi solicitado um laudo sobre as condições sanitárias e 
de trato dos animais mantidos e comercializados no mercado.

Quanto ao uso de animais para experimentos científicos, a comissão mediou tentativa de acordo entre 
entidades de proteção dos animais e o Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), que é responsável por um canil com 23 cães. 

Os deputados também visitaram diversos canis municipais no Estado, como o de Ubá e o de Manhuaçu, 
este último  localizado a poucos metros de um lixão a céu aberto.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 13

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária dos Animais 13

Central: 8
Centro-Oeste: 1
Mata: 1
Sul de Minas: 1
São Paulo (SP): 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária dos Animais: 11

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

Comissão Extraordinária dos Animais: 63
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Direito do cidadão, o saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas 
pluviais.

O tema do saneamento teve importância nas discussões da Comissão Extraordinária das Águas e no 
Seminário Legislativo Águas de Minas III: Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade, 
o qual teve uma de suas comissões técnicas dedicada ao saneamento e à saúde.

Uma das preocupações relativas ao tema foi a necessidade de elaboração, pelos municípios mineiros, 
dos planos municipais de saneamento básico, um pré-requisito para a liberação de recursos federais. 
O prazo para sua entrega é 31 de dezembro de 2015, e apenas 10% das cidades apresentaram o 
documento até novembro. 

As perdas nos sistemas de abastecimento de água, que, no Estado, chegam a 40%, foram o objeto 
principal de discussão face a sua relação com a crise hídrica. O desperdício ocorre devido a registros 
defeituosos ou desgastados, tubos rachados ou quebrados, juntas corroídas e vazamentos de hidran-
tes. Só na região metropolitana há registros de 900 vazamentos por dia.

Outro assunto importante foi o levantamento da necessidade de regulamentação do reuso de águas 
no Estado.

20.1 – Saneamento básico

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 1

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1*

1* Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 2

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de providência e pedidos de informação ao 
governo federal, a governos municipais e a outros 
órgãos

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 1
Comissão de Saúde: 1
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 1

20.2 – Abastecimento público de água

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

1

1 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Direitos Humanos: 1
Comissão Extraordinária das Barragens: 1

Comissão de Minas e Energia: 1

20.3 – Coleta e Tratamento de Esgoto

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária das Águas: 1

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 2
Comissão Extraordinária das Águas: 2
Comissão de Saúde: 2
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 3
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1
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Na Assembleia Legislativa de Minas, duas comissões são responsáveis pela discussão dos problemas 
relacionados a esse tema: Saúde e Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Uma das 
principais discussões sobre saúde em 2015 foi a judicialização da saúde, tema de um ciclo de debates 
e de diversas audiências públicas promovidas pela Comssão de Saúde. Em linhas gerais, o ciclo de 
debates discutiu o cenário atual da judicialização da saúde no Brasil à luz dos direitos consagrados na 
Constituição Federal e do modelo assistencial proposto pelo Sistema Único de Saúde; avaliou o impacto 
da judicialização na gestão das políticas de saúde e nos orçamentos públicos e seus resultados para os 
usuários; e discutiu a necessidade de qualificação da judicialização da saúde, com o fortaolecimento 
de parcerias e iniciativas para a estruturação de uma rede de apoio técnico ao sistema de Justiça que 
auxilie a tomada de decisões para a resolução de demandas judiciais.

A Comissão de Saúde realizou várias audiências públicas, tanto em Belo Horizonte quanto no interior do 
Estado, destinadas a debater a atenção hospitalar, em especial a situação dos hospitais filantrópicos. 
Outro assunto muito debatido foi a precariedade da infraestrutura das unidades da rede Fhemig, as 
condições de trabalho de seus servidores e a situação das antigas colônias de hansenianos.

A Comissão também realizou três audiências públicas para ouvir a apresentação do relatório detalhado 
sobre a execução das ações de saúde, apresentado pelo Secretário de Estado de Saúde, gestor do SUS 
no âmbito estadual.

Também mobilizaram a Comissão de Saúde, entre outros temas, a situação dos pacientes oriundos 
do interior do Estado que são atendidos em Belo Horizonte; as políticas públicas para pessoas com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA); os problemas enfrentados por pessoas com 
doenças raras; a distribuição de medicamentos no Estado; a política de saúde indígena na aldeia 
Xacriabá, na zona rural de Itacarambi (Norte de Minas), que também envolveu a Comissão de Direitos 
Humanos; os impactos do programa de prevenção ao câncer de mama da Secretaria de Estado de 
Saúde; as perícias médicas relacionadas aos acidentes de trabalho; e a infecção hospitalar no Estado.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 18

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária
Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

14
1*
1*

1

2

Central: 13
Rio Doce: 1
Centro Oeste: 1
Jequitinhonha/Mucuri: 2
Noroeste: 1

Evento institucional

Ciclo de debates Judicialização da Saúde

Descrição:

Evento promovido pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais para discutir o cenário da judicialização 
da saúde no Brasil, especialmente no que se refere 
ao crescente número de ações na Justiça para 
garantir medicamentos ou tratamentos ainda não 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

14 e 15 de setembro de 2015
Belo Horizonte

Objetivos:

(1) debater o cenário atual da judicialização da 
saúde no Brasil à luz dos direitos consagrados 
na Constituição Federal e do modelo assistencial 
proposto pelo Sistema Único de Saúde; 

(2) discutir o princípio da integralidade norteador do 
acesso à saúde no Brasil, procurando refletir sobre a 
possibilidade de sua delimitação; 

(3) avaliar o impacto da judicialização na gestão das 
políticas de saúde e nos orçamentos públicos e seus 
resultados para os usuários; 

(4) buscar a qualificação da judicialização da 
saúde, fortalecendo parcerias e iniciativas para 
a estruturação de uma rede de apoio técnico ao 
sistema de Justiça que auxilie a tomada de decisão 
para a resolução de demandas judiciais; 

(5) debater alternativas para o aprimoramento da 
gestão e do financiamento da saúde, especialmente 
no que se refere ao acesso à informação sobre 
normas técnicas e protocolos e à estruturação e 
divulgação de procedimentos para o acesso à saúde.

Comissão organizadora:

29 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação desse 
evento em 4 reuniões preparatórias.

Total de participantes: 355

Total de expositores: 20

Total de instituições representadas: 183

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Destaque relacionado em 2015:

Audiências públicas da Comissão de Saúde da ALMG com o objetivo de debater as dificuldades e as 
demandas dos hospitais do interior e o impacto da judicialização da saúde nos municípios mineiros. As 
audiências públicas foram realizadas nos seguintes municípios: Juiz de Fora e Pouso Alegre (16/4); Curvelo 
e Montes Claros (23/4); Itaobim e Teófilo Otoni (28/5); e Uberaba e Uberlândia (20/8).

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Saúde: 6

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

Comissão de Saúde: 45

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 1

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 1

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 1

Comissão de Direitos Humanos: 2

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

21.2 – Redes de atenção em saúde

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 33

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde

Comissão de Direitos Humanos

Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas

Comissão de Segurança Pública

Comissão Extraordinária das Mulheres

29*

2*

1*

2*

1*

Central: 27
Centro Oeste: 1
Norte de Minas: 2
Jequitinhonha/Mucuri: 1
Sul de Minas: 1
Triângulo: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Saúde: 21

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

Comissão de Saúde: 63

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 1

Comissão de Direitos Humanos: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde

Comissão Extraordinária de Proteção aos 
Animais

1

1 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Saúde: 1

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 5

Comissão de Saúde: 6

Comissão de Segurança Pública: 1

21.4 – Assistência Farmacêutica

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde 2 Central: 2
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Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Saúde: 4

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

Comissão de Saúde: 6

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 1

Comissão de Direitos Humanos: 2

21.5 – Recursos humanos em saúde

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde 2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Saúde: 5

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

Comissão de Saúde: 5

Comissão de Direitos Humanos: 1
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21.6 – Saúde suplementar

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

Comissão de Saúde: 3
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A segurança pública constitui o direito fundamental dos cidadãos de viverem em sociedade de forma 
pacífica, cumprindo ao Estado prestar serviços e elaborar políticas públicas com essa finalidade O 
Poder Executivo de Minas Gerais adota o conceito de defesa social na estruturação de sua política de 
segurança pública. A noção de defesa social é mais ampla, pois abrange, além das atividades de segu-
rança pública tradicionais (associadas à atividade policial), também a garantia dos direitos individuais e 
coletivos e o enfrentamento de calamidades.

Nessa perspectiva, alguns dos debates predominantes nas audiências públicas da Comissão de Segu-
rança Pública foram aqueles em torno do déficit nas polícias civil e militar e do aumento da violência e 
da criminalidade em todas as regiões do Estado, o que motivou diversas reuniões nos municípios. Há, 
atualmente, cerca de 7.500 servidores em exercício na Polícia Civil, porém a necessidade estimada é 
de 17.500 servidores. Calcula-se, também, um déficit de 10 mil policiais militares em Minas Gerais.

Outra discussão importante foi a respeito do sistema prisional e socioeducativo no Estado, principal-
mente o déficit de vagas e suas consequências para a segurança pública. No sistema prisional, o déficit 
gira em torno de 25 mil vagas, incluindo Ceresps, penitenciárias, cadeias e Apacs.

Pesquisa do DataFolha de junho de 2015 apontou que 87% da população adulta brasileira apoia a redução 
da maioridade penal de 18 para 16 anos. A principal justificativa apontada é que a punição para crimes 
hediondos cometidos por esses jovens é branda. Por outro lado, os contrários à proposta acreditam que 
essa mudança vai prejudicar os segmentos marginalizados da população e não diminuirá a violência. Esse 
foi o tema de um debate público marcado pela intensa participação de defensores e opositores da medida.

A Comissão também visitou batalhões do Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, verificando problemas estruturais e logísticos nas unidades. Em seguida, uma audiência pública 
tratou da questão.

Outros temas discutidos pela Comissão foram os problemas gerados pelos plantões regionalizados da 
Polícia Civil e a situação de segurança nas áreas fronteiriças, tanto nas divisas do Estado como nas fron-
teiras do Brasil com outros países, sobretudo aqueles que produzem insumos para a produção de drogas.
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

22.1 –  Segurança pública

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 13

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 

Comissão de Participação Popular 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

7*

3

1

1

1*

1*

Central: 12
Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Segurança Pública: 3

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

Comissão de Segurança Pública: 6

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 7

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 1

Comissão de Direitos Humanos: 1
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 1

22.2 – Prevenção ao crime e Justiça Criminal

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Lei nº 21.733, de 29/7/2015 

Estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de 
Segurança Pública. 

Origem: PL 1.254/2015
Autor: deputado Sargento Rodrigues

Lei nº 21.737, de 5/8/2015

Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos 
estádios de futebol localizados no Estado e dá outras providências. 

PL 1.334/2015
Autor: deputado Alencar da Silveira Jr. 
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Eventos de comissões que debateram o tema: 61

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Direitos Humanos 
Comissão de Participação Popular 
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

56*
4*
1*
1*

2*

Central: 51
Sul de Minas: 2
Jequitinhonha/Mucuri: 3
Rio Doce: 3
Triângulo: 1
Centro-oeste de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 6
Comissão de Direitos Humanos: 4
Comissão de Segurança Pública: 11

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

Comissão de Segurança Pública: 185
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 2
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 20
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 2
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 2
Comissão de Direitos Humanos: 24
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1
Comissão de Participação Popular: 1
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 2
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

22.3 – Defesa civil

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública 2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão Extraordinária das Barragens: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 4

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

3

1
Central: 3

Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Segurança Pública: 18

Comissão de Administração Pública: 1

Comissão de Direitos Humanos: 1

22.5 – Controle e proteção dos agentes de segurança pública

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Direitos Humanos

5

1

Central: 5

Jequitinhonha/Mucuri: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Segurança Pública: 1

Comissão de Direitos Humanos: 3

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

Comissão de Segurança Pública: 20

Comissão de Direitos Humanos: 27

22.6 – Drogas – redução da oferta e da demanda

Os eventos e os requerimentos relativos a Drogas – redução da oferta e da demanda, embora façam parte 
também do tema da Segurança Pública, foram tratados em capítulo específico sobre Drogas.
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A questão mais evidenciada nos debates relacionados com esse tema foi a terceirização dos contratos 
trabalhistas, objeto de diversas reuniões da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 
Foram realizadas três audiências públicas para discutir o Projeto de Lei nº 30/2015, em tramitação no 
Congresso Nacional, que trata da matéria.

A necessidade de melhoria das condições de trabalho no setor de mineração também foi tratada, como 
forma de reduzir a mortalidade e os danos à saúde do trabalhador. Essa foi uma das conclusões de pesquisa 
realizada pela Fundacentro, entidade vinculada ao Ministério do Trabalho, e pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria (CNTI), cujo resultado foi apresentado em reunião promovida pela comissão.

Também se discutiram a terceirização na Cemig e os seus impactos negativos para os trabalhadores 
– o índice de acidentes na companhia é mais alto entre os terceirizados. A questão da segurança e da 
saúde do trabalhador foi abordada em vários eventos, mas foi debatida de forma mais específica em 
uma audiência pública sobre os acidentes, doenças e mortes no setor mineral. A comissão tratou ainda 
de condições de trabalho de categorias específicas, como a dos profissionais da enfermagem.  

Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, foi lançado o documentário Dublê de Eletricista, 
que trata da precarização do trabalho gerada pelas terceirizações no setor elétrico brasileiro. A reunião 
integrou o cronograma nacional de lançamento da produção, que chama a atenção para os altos índi-
ces de mutilações e mortes em acidentes de trabalho na área.

23.1 – Trabalho

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 19

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

16*

2
2*
4*
1*

1*

Central: 17
Mata: 1
Rio Doce: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 21
Comissão de Participação Popular: 1
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 2

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 2

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

23.3 – Economia popular e solidária

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1

Comissão de Direitos Humanos: 4

23.4 –  Inspeção do trabalho

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

Comissão de Direitos Humanos

1

1
Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social: 2

Comissão de Direitos Humanos: 2

Comissão Extraordinária das Barragens: 1

Comissão de Segurança Pública: 2
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O transporte e o trânsito são meios para que atividades produtivas possam efetivar-se, e cumpre ao 
poder público provê-los, de forma a atender o direito dos cidadãos à livre locomoção, previsto na 
Constituição Federal de 1988. Vale ressaltar que, no tocante ao transporte e trânsito, Minas Gerais 
apresenta, por sua localização estratégica e sua dimensão territorial, uma convergência das redes de 
transporte e trânsito do País.

Nesse contexto, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas promoveu, e, 2015, diversas 
audiências públicas e realizou inúmeras visitas, a fim de debater, entre outros temas, a infraestrutura 
rodoviária, o andamento de obras e a cobrança de pedágio em rodovias, os problemas dos transportes 
metropolitanos e o aplicativo Uber.

Em uma das reuniões, para debater a situação da rodovia MG-050, ouviu-se reclamação de usuários, 
principalmente de Divinópolis e Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, quanto à cobrança de pedágio. Em 
outro encontro, o mesmo motivo mobilizou moradores de Simão Pereira, que têm enfrentado problemas 
com a instabilidade das cobranças do pedágio na BR-040, que interliga essa cidade a Juiz de Fora (am-
bas na Zona da Mata). Além disso, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, foi analisada a situação da duplicação, desapropriações e evolução das obras da BR-381.

Em reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular, uma audiência pública tratou dos pro-
blemas de transporte coletivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sobretudo o Sistema 
Move. Foram realizadas ainda reuniões em várias cidades da RMBH, em que se constatou uma pro-
funda insatisfação com o sistema de transporte. Esses encontros aconteceram à noite, a fim de que a 
população pudesse participar.

Entre 2011 e 2013, houve uma queda de mais de 30% dos acidentes de trânsito com mortes na 
Capital, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Para os especialistas, reunidos em au-
diência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, a redução dos 
acidentes está intimamente ligada às ações da Lei Seca, aprovada em 2008.

O transporte aeroviário foi outro tema muito debatido, em questões como  a transferência dos voos 
regionais do Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto Internacional de Confins, bem como a conti-
nuidade das obras de expansão de Confins. Em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, uma audiência pública tratou da construção, em Nova Lima (RMBH), do Complexo do 
Aeródromo Civil Público do Vetor Sul. 
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas 

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1

1*

1*

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 2

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 8

24.2 – Infraestrutura de transporte

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 23

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas 

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte 

Comissão de Segurança Pública 

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 

Comissão de Minas e Energia

14

4

1

1

2

1

Central: 17

Alto Paranaíba: 1

Sul de Minas: 2

Centro Oeste de Minas: 1

Jequitinhonha/Mucuri: 1

Mata: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 13
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 2
Comissão de Administração Pública: 1

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

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 113
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 29
Comissão de Segurança Pública: 2
Comissão de Participação Popular: 1
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: 5
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 7
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1
Comissão de Direitos Humanos: 1

24.3 – Serviços de transporte

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 11

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas 
Comissão de Participação Popular 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

11*

3*
1*

1*

1*

Central: 11
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 6

24.4 – Trânsito

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 6

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular 
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte
Comissão de Segurança Pública

1*
1*

1

1

1

Central: 5

Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 8

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1

Comissão de Direitos Humanos: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O turismo é uma atividade econômica com elevada capacidade de geração de renda; assim, além 
de contribuir para a formação pessoal e cultural do turista, constitui importante gerador de desen-
volvimento local. Minas Gerais possui grande potencial nessa área, com atrativos variados em suas 
regiões, como as cidades com patrimônio histórico representativo de diversos períodos. Buscando 
melhor aproveitar essa potencialidade, o Estado promove a Política Estadual de Turismo, fundamentada 
na regionalização da oferta turística, por meio dos circuitos turísticos institucionalizados.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo promoveu diversos eventos relaciona-
dos a esse tema, como o relativo à crise do setor hoteleiro em Belo Horizonte. Em audiência pública, 
os empreendedores da área apontaram, como solução para a crise, o investimento para fortalecer o 
turismo de eventos e negócios.

Outra audiência pública de destaque aconteceu em Baependi (Sul de Minas). No encontro, foi discutida 
a necessidade de reposicionamento turístico do Circuito das Águas, com foco na sustentabilidade.

Deve-se registrar, ainda, que, de acordo com o novo Regimento Interno da ALMG, a Comissão de Tu-
rismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo dará lugar à Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
que terá suas atribuições ampliadas. Essa é uma das novidades mais importantes da próxima sessão 
legislativa, que se iniciará em fevereiro de 2016. A mudança consta da Resolução 5.511/15 e repre-
senta um ganho para a Assembleia de Minas, que ganha uma comissão para analisar o impacto das 
proposições no setor econômico.

25.1 – Turismo

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposição em fase final de tramitação

PL 1618/2015

Institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia.

Autor: Deputado Agostinho Patrus Filho

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

1*

1* Central: 2
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25.2 – Circuitos turísticos e governança

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 2

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo

2 Central: 1
Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 6

25.3 – Produção e segmentos turísticos

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 8

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

6

2

Central: 6
Sul de Minas: 1
Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte: 1
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo: 1
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A organização de políticas públicas por destinatários tem por objetivo facilitar a visualização de ações 
que se encontram dispersas em diversos temas em decorrência da atual organização sistêmica das 
políticas sociais. Neste capítulo, apresentamos as ações institucionais da Assembleia voltadas para 
alguns públicos destinatários de políticas públicas, com destaque para as pessoas com deficiência e 
para as mulheres. Ambos os públicos tiveram o reconhecimento e o empenho do Legislativo mineiro, 
merecendo a criação, respectivamente, de uma comissão permanente e de outra extraordinária. Nesse 
sentido, também os idosos passaram a contar com uma comissão extraordinária, cuja criação ocorreu 
no final de 2015 e, por isso, não gerou, ainda, ações significativas. 

26.1 – Pessoa com Deficiência

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais elegeu, entre os temas que merecem permanente atenção, 
a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o que envolve a promoção e a divulgação desses 
direitos, bem como a fiscalização e o acompanhamento das políticas públicas direcionadas a esse 
segmento, em especial as políticas de acessibilidade.

Nesse contexto, grande destaque merece ser dado ao debate público realizado pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para apresentar a Lei Federal nº 13.146, de 2015, 
que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também chamada de Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, debater as suas inovações e discutir as estratégias para a sua implementação. 
Além desse evento, houve uma audiência pública para aprofundar a discussão sobre a referida lei.

A Comissão discutiu várias questões importantes relacionadas às pessoas com deficiência, como a 
divulgação de informações sobre os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), a discussão a respeito 
das políticas de atenção direcionadas às pessoas com TEA e a assistência integral à pessoa com defi-
ciência intelectual e múltipla em processo de envelhecimento que não possui tutela familiar.
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educação especial e a inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino, os problemas de 
acessibilidade no transporte público, e os impactos nas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionoais 
(Apaes) que contavam com funcionários cedidos pelo Estado e que sofreram os efeitos da ADI nº 4876, 
que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n° 100/2007, entre outros.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 26

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

Comissão de Participação Popular 

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

Comissão de Administração Pública

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia

Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 

Comissão de Saúde

Comissão de Direitos Humanos

Comissão de Segurança Pública

Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas

Comissão Extraordinária das Mulheres

Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social

6

3*

2*

1*

1

1

2*

11*

3*

1*

1*

1

Central: 25

Jequitinhonha/Mucuri: 1

Destaque:

Debate público sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência

Realizado no dia 26 de outubro, o evento teve como objetivos: apresentar a Lei Federal 13.146, de 2015, 
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; debater as inovações da lei; e discutir as 
estratégias para a implementação da norma.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 3

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 26
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas: 1
Comissão de Saúde: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Refletir sobre esse tema tem o poder de rememorar uma longa luta pelo exercício pleno da cidadania, 
através de uma história de conquistas de direitos e de novos lugares na sociedade – para se ter uma 
ideia, no Brasil, só a partir de 1980 é que efetivamente começaram a surgir políticas públicas para as 
mulheres. Atualmente, existe em todas as esferas de governo uma rede de órgãos que, em diversas 
áreas, se ocupam das questões relativas a esse público.

O Parlamento mineiro realizou em Belo Horizonte o ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de 
Gênero e Participação: o que Querem as Mulheres de Minas e, na sequência, percorreu o interior do 
Estado, no intuito de mobilizar a discussão sobre os problemas encontrados para a inserção política 
das mulheres. 

As mulheres representam 52% da população e do eleitorado brasileiro. Apesar dessa predominância, 
no meio político as mulheres ainda são minoria: ocupam 14,8% e 9% das vagas do Senado e da Câma-
ra Federal, respectivamente, 11,4% dos cargos de deputadas estaduais e apenas uma é governadora.

Também mobilizou a comissão o debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 16/15), que 
determina a presença de pelo menos uma mulher em um dos sete cargos da Mesa Diretora. Dos 77 
parlamentares da Casa, são apenas sete deputadas.

Outra discussão relevante, que gerou audiência pública conjunta das Comissões de Prevenção e Com-
bate ao Uso de Crack e Outras Drogas, de Segurança Pública e Extraordinária das Mulheres foi a 
respeito da recomendação do Ministério Público de separar bebês que são filhos de usuárias de drogas 
de suas mães ainda na maternidade, o que gerou muitas críticas dos parlamentares e representantes 
de diferentes órgãos de proteção à mulher e à criança.

As deputadas participaram ainda, na ALMG, do Seminário da Secretaria de Mulheres da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), discutindo a temática da violência contra a mulher e 
a participação feminina na política.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissões que debateram o tema: 29

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária das Mulheres 
Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização 
Comissão de Direitos Humanos 
Comissão de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas
Comissão de Participação Popular 
Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social
Comissão de Saúde

7*
5*
1

9*
1*

4*
2

2

Central: 26
Rio Doce: 1
Noroeste de Minas: 1
Jequitinhonha/Mucuri: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Evento institucional

Ciclo de debates
Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação: O Que Querem as Mulheres de Minas

Descrição:

Iniciativa promovida pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais para marcar o Dia Internacional da 
Mulher, esee ciclo de debates teve sua organização 
coordenada pelas deputadas estaduais e pela 
Comissão Extraordinária das Mulheres. 

13 de março de 2015
Belo Horizonte

Objetivos:

(1) resgatar o significado do Dia Internacional da 
Mulher como uma data de luta pela construção da 
igualdade de gênero e da paridade política; 

(2) apresentar experiências internacionais sobre a 
paridade de gênero na representação política; 

(3) refletir sobre os entraves encontrados pelas 
mulheres para participação na política institucional; 

(4) fomentar debates em busca de uma 
reforma política que amplie a representação e a 
participação de mulheres em instâncias decisórias 
e representativas; 

(5) sistematizar as sugestões apresentadas ao 
longo dos encontros para servir de instrumento 
de articulação com a sociedade civil e com o 
poder público, formalizando a entrega dessas 
contribuições ao Congresso Nacional.

Regionalização:

Mantena (22/5/2015)
Uberlândia (29/5/2015)
Ibirité (1º/6/2015)
Varginha (12/6/2015)

Comissão organizadora:

40 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação desse 
evento ao longo de 8 reuniões preparatórias.

Total de participantes: 781

Total de instituições representadas: 306

Total de expositoras: 37
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Destaques relacionados em 2015:

11/3/2015 – Criação da Comissão Extraordinária das Mulheres.

13/3/2015 – Lançamento da 3ª edição do livro Mulheres na política: as representantes de Minas no Poder 
Legislativo, editado pela ALMG.

7/4/2015 – Audiência pública conjunta da Comissão Extraordinária das Mulheres e da Comissão Especial 
de Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2015 para debater a PEC em questão, que dá nova redação ao 
§1º do art. 60 da Constituição do Estado, assegurando a participação de parlamentares do sexo feminino na 
composição da Mesa da Assembleia.

22/5 a 11/7/2015 – Curso Formação Política para Mulheres, organizado pela Escola do Legislativo da ALMG, 
com o apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher da UFMG, dirigido a lideranças femininas e 
militantes partidárias, especialmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo estruturado em palestras, 
oficinas e práticas participativas no Parlamento Mineiro. Durante oito encontros, as participantes tiveram 
oportunidade de discutir temas que contribuirão para qualificar e ampliar a sua atuação político-institucional, 
como, por exemplo, as palestras  Direito, movimentos sociais e cidadania; Mulheres e políticas públicas; Formas 
de participação da mulher na política; Organização do Estado; e Sistema político e reforma do sistema político 
brasileiro.

11 e 16/9/2015 – Audiências Públicas da Comissão Extraordinária das Mulheres, realizadas em Coronel 
Fabriciano (11/9) e Paracatu (16/9), para debater a igualdade de gênero e a participação das mulheres nos 
espaços de poder, bem como a ampliação da representação política feminina na política institucional.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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

Comissão Extraordinária das Mulheres: 1

Comissão de Direitos Humanos: 3

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas: 1







Atuação
político-parlamentar

da Assembleia em números

No capítulo anterior, apresentamos o trabalho da Assembleia, 
organizado por temas que representam as principais políticas 
públicas do Estado de Minas Gerais. Essa forma de apresentar 
as informações reflete os principais assuntos que fizeram parte 
da pauta de discussões dos parlamentares, os destaques na 
produção legislativa e a participação da sociedade nas ativida-
des institucionais e de comissões.

Com o objetivo de permitir uma visualização mais clara dos 
resultados quantitativos do trabalho da Assembleia e de suas 
comissões, neste capítulo serão apresentados quadros com 
diversos números das atividades de produção legislativa e da 
participação popular, em 2015.
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Produção legislativa Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Legislação Temática 34 14

Leis de efeito concreto 193 45

Total geral 227 59

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 18/12/2015

Quadro 2 – Produção legislativa por tema

Produção legislativa por tema Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Administração Pública 15 7

Assistência Social 0 1

Cultura 0 1

Direitos Humanos 1 0

Educação 1 0

Esporte e Lazer 1 0

Finanças Públicas 13 3

Meio Ambiente 0 1

Municípios e Desenvolvimento Regional 1 1

Saneamento Básico 1 0

Segurança Pública 1 0

Total 34 14

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 18/12/2015
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Leis de efeito concreto Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Declaração de utilidade pública 156 38

Doação de imóveis 18 6

Datas comemorativas 3 1

Denominação de próprio público 4 0

Concessão de regime especial de tributação 12 0

Total 193 45

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 18/12/2015

Quadro 4 – Eventos institucionais 2015

Eventos

Ciclo de Debates “Reforma Política, Igualdade de Gênero e 
participação: o que Querem as Mulheres de Minas”

13 de março 

Ciclo de Debates “Políticas sobre Drogas e Juventude: Prevenção o 
X da Questão”

25 e 26 de junho

Ciclo de Debates “Judicialização da Saúde” 14 e 15 de setembro

Seminário Legislativo “Águas de Minas III – Os Desafios da Crise 
Hídrica e a Construção da Sustentabilidade”

Interiorização: junho a agosto 
Etapa Final: 29 de setembro a 
2 de outubro

II Ciclo de Debates Muda Futebol Brasileiro 10 de novembro

Fórum Técnico “103 anos do Ipsemg: Reorganização e Valorização” 26 e 27 de novembro

Ciclo de Debates “Retomada do Desenvolvimento Econômico” 3 e 4 de dezembro

Fonte: Portal ALMG
Dados atualizados até 10/12/2015 
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sobre fatos relacionados a matéria legislativa em tramitação ou sujeitos à fiscalização e ao 
controle da Assembleia

Requerimentos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual 195

Pedidos de informação ao governo federal, a governos munici-
pais e outros órgãos

150

Pedidos de providência 2.065

Fonte: Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 18/12/2015

Quadro 6 – Número de Audiências Públicas e visitas por comissão

Administração Pública 9

Assuntos Municipais e Regionalização 4

Constituição e Justiça 1

Cultura 21

Defesa do Consumidor e do Contribuinte 13

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 12

Direitos Humanos 45

Educação, Ciência e Tecnologia 41

Esporte, Lazer e Juventude 10

Fiscalização Financeira e Orçamentária 11

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 22

Minas e Energia 39

Participação Popular 32

Política Agropecuária e Agroindustrial 37

Prevenção e Combate ao uso do Crack e outras Drogas 18

Saúde 65

Segurança Pública 83

Trabalho, Previdência e Ação Social 27

Transporte, Comunicação e Obras Públicas 25
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Comissão Extraordinária das Águas 8

Comissão Extraordinária das Barragens 10

Comissão Extraordinária das Mulheres 8

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 12

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 18/12/2015

Quadro 7 – Eventos de Comissão: série histórica 2012 a 2015

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

2015 375 11 47 125 558

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 18/12/2015

Distribuição dos eventos de comissões realizados pela Assembleia nas macrorregiões de 
Minas Gerais

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até xx/12/2015
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Canais de diálogo com
 a população

Canais de diálogo intensificam
a comunicação com transparência

Os canais de diálogo com a população e a divulgação 
das ações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
por meio de seus veículos – TV, rádio e internet – 
demonstram a preocupação do Parlamento mineiro em 
proporcionar publicidade e transparência às suas ações.

Ao longo de 2015, além de estar aberta à população 
por meio de seus tradicionais canais, a Assembleia de 
Minas intensificou sua atuação nas redes sociais, pelo 
Twitter e o Facebook. Dessa forma, a participação do 
cidadão foi ampliada por meio de postagens que pro-
movem também a interação com seções presentes no 
Portal da ALMG, como “Dê sua opinião sobre projetos 
em tramitação” e “Consulta Pública”.

Outros canais de participação presentes no Portal são 
o “Fale com a Assembleia” e o “Envie sua sugestão de 
projeto de lei”.
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Minas nos Gabinetes
FALE

Conexão com a sociedade

Uma das prioridades da Assembleia de Minas é a ampliação e o aperfeiçoamento de seus canais de 
interação com o cidadão. E uma dessas frentes de atuação é o sistema integrado de registro de de-
mandas, que podem ser feitas por telefone, pelo Portal da ALMG ou por contato pessoal, ou seja, nos 
gabinetes parlamentares ou no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Por meio da integração de registros e informações dos diversos canais, é possível obter uma visão glo-
bal das solicitações apresentadas e saber de qual região do Estado elas são originárias, identificando, 
assim, as oportunidades de interlocução com a população. Com esse esforço, pode-se fazer o acom-
panhamento mensal dos assuntos mais frequentemente registrados nessas reivindicações, oferecendo 
aos parlamentares um mapa estratégico do uso dos canais institucionais.

Nesse sistema integrado, até 30 de novembro de 2015, a Assembleia de Minas recebeu 33.514 de-
mandas, 24.945 encaminhadas aos gabinetes parlamentares e 8.569 à área administrativa. No quadro 
a seguir, pode-se acompanhar a evolução mensal dessas demandas.

Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP) / Sistema Fale com a Assembleia 
Dados atualizados até 31/10/2015 e 30/11/2015 

Gabinetes parlamentares

Os gabinetes recebem diariamente, por iniciativa individual ou de entidade da sociedade civil, solicita-
ções fundamentais para que os parlamentares conheçam as necessidades da população.

As figuras a seguir representam a distribuição das demandas de acordo com o assunto e a macrorre-
gião de onde se originaram:
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)
Dados atualizados até 31/10/2015

 

Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)
Dados atualizados até 30/10/2015

Fale com a Assembleia

Construir um relacionamento sintonizado com os interesses da sociedade. Esse é objetivo do Fale 
com a Assembleia, serviço pelo qual o cidadão pode entrar em contato com diversos setores da Casa, 
realizando demandas ou apresentando sugestões. No Portal da ALMG, o cidadão pode utilizar esse 
instrumento para enviar opiniões, sugestões, comentários, solicitações e denúncias, bem como para 
acompanhar a tramitação de projetos de lei, licitações etc.

Essas demandas são respondidas de imediato ou encaminhadas aos setores pertinentes. Todas as 
solicitações com base na Lei de Acesso à Informação são também atendidas pelo sistema. 
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câmaras municipais, entre outros. O prazo de atendimento é monitorado para garantir a qualidade do 
serviço. Além do Fale com a Assembleia, a Ouvidoria Parlamentar e o programa Fale com as Comissões 
integram o serviço de atendimento ao cidadão.

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

Fonte: Sistema de Interação com o Cidadão (SIC) 
Dados atualizados até 30/11/2015

Tipo de Assunto Demandas

ALMG Cultural 18

Apoio às câmaras municipais 205

Assessoria de Imprensa 1613

Biblioteca, Arquivo e Memorial 1406

Defesa do consumidor – Procon 1132

Envie sua sugestão de projeto de lei 134

Escola do Legislativo 229

Gestão do Portal 80

Legislação/jurisprudência 710

Outros – Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) 1095

Ouvidoria Parlamentar 169

Políticas públicas 4

Rádio Assembleia 20

Tramitação de projetos / processo legislativo 1120

TV Assembleia 634

Total 8.569

Sistema de Interação com o Cidadão (SIC) 
Dados atualizados até 30/11/2015

4 Canais - distribuição público fale

Página 1
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Um dos principais canais de transparência e comunicação das ações realizadas no Parlamento mineiro, 
o Portal da Assembleia reúne todas as informações relacionadas às atividades dos deputados e da 
sociedade. Na internet, é possível consultar a legislação estadual atualizada, a tramitação de propo-
sições, as reuniões de Plenário e comissões, além de acompanhar as políticas públicas e os eventos 
institucionais, entre outras possibilidades.

O site também oferece ampla cobertura jornalística, com convergência das mídias disponíveis – notí-
cias, 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 orojetos em tramitação” e as “Consultas públicas”. 

Uma das novidades do Portal em 2015 foi a reformulação da seção “Sala de imprensa”. Nela, o jornalista 
pode acompanhar explicações sobre os projetos de repercussão na imprensa. O usuário também pode 
encontrar o conteúdo separado entre releases e matérias e ter acesso aos vídeos e áudios publicados. 

Até 30 de novembro, o Portal da Assembleia teve mais de 1,9 milhão de visitas externas, com média 
de 177 mil acessos externos por mês. Desses, 43% foram de novos visitantes. As quatro seções mais 
visitadas do Portal foram “Legislação”, “Notícias”, “Tramitação de projetos” e “TV Assembleia”. Desta-
que para reformulação das páginas “Eventos” e “Sala de imprensa” 

A ALMG envia, ainda, informações sobre as suas atividades, organizadas por assuntos. Os usuários 
podem se cadastrar para acompanhar proposições em tramitação ou para receber boletins de no-
tícias do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) e da Escola do Legislativo. Em 2015, mais de 19 mil 
novos usuários se cadastraram no Portal da Assembleia, chegando ao total de 45.423, número 80% 
maior que o de 2014.

Para acessar o conteúdo da internet, a Assembleia oferece também o aplicativo ALMG.NET para iPhone/
iPad e para Android. Os números de downloads efetuados pelos usuários desses dispositivos, até 30 de 
novembro de 2015, foi de 859 e 375, respectivamente.
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Grande parte do acesso ao Portal da Assembleia ocorre a partir de visitas ao Facebook. A presen-
ça oficial da Assembleia nessa rede social (facebook.com/assembleiademinas) tem-se consolidado 
como ferramenta de relacionamento com a sociedade, que tem mais um canal de comunicação 
para acompanhar os trabalhos do Parlamento mineiro. Com três anos e meio de funcionamento, a 
página teve, em 2015, um crescimento de 90% no número de seguidores. Até 30 de novembro, 
eram 14.300 curtidas.

Outro canal de interação, o Twitter, conta com o perfil oficial@assembleiamg, que registrou 10.500 se-
guidores, tendo crescido 40% em 2015. A maioria das visitas ao Portal via Twitter continuam originadas 
nesse perfil. Esses dados foram apurados até 30 de novembro.
  
Já o canal do YouTube (youtube.com/assembleiamg) registrou mais de 294 mil visualizações de vídeos, 
16% a mais que em 2014.

Novidade em 2015 foi a entrada na rede Instagram. Em cerca de 2 meses, o perfil Assembleia de Minas 
ganhou 278 seguidores.

Dê sua opinião sobre projetos em tramitação

Desde fevereiro de 2014, a Assembleia oferece em seu portal a seção “Dê sua opinião sobre projetos 
em tramitação”. O objetivo é trazer à discussão temas importantes para o Estado ficar mais perto dos 
cidadãos mineiros. Esse espaço de interação da Assembleia de Minas com a sociedade permite que o 
cidadão, além de tomar conhecimento do conteúdo de uma proposição e de todas as suas etapas de 
tramitação, posicione-se a favor ou contra, deixando seu comentário: crítica, elogio ou mesmo sugestão 
de alteração de conteúdo.

O 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 proposições legislativas.
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Proposições
Votos

favoráveis
Votos

contrários
Total de
votos

Total de
comentários

839 10.042 7.685 17.727 2.989

Estão abertos a comentários os vetos, os projetos de lei (PL), os projetos de lei complementar (PLC), os 
projetos de resolução (PRE) e as propostas de emenda à Constituição (PEC). Proposições em fase de 
redação final não estão abertas a opinião.

Envie sua sugestão de projeto de lei

O link, disponível no Portal da ALMG desde 2013, permite que qualquer pessoa envie sua sugestão de 
projeto de lei. Os deputados 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. 
Elas são analisadas e as respostas se tornam públicas, podendo ser compartilhadas nas redes sociais. 
Essas respostas informam, por exemplo, se a matéria sugerida já está contemplada em leis ou projetos 
em tramitação ou se é inconstitucional ou de competência exclusiva do Poder Executivo ou de outras 
casas legislativas. As sugestões continuam sendo enviadas para os gabinetes para subsidiar a apre-
sentação de propostas pelos parlamentares.

Em 2015, até o dia 30 de novembro, foram recebidas 131 sugestões.

Enquetes e consulta pública 

No Portal da Assembleia, o cidadão também pode participar de enquetes e consultas públicas, mani-
festando-se sobre projetos de lei e temas em debate no Parlamento mineiro e na sociedade em geral. 
As enquetes e consultas públicas são formas de envolver aquele cidadão que não pode participar de 
maneira presencial das discussões realizadas pelos deputados ou que não está diretamente ligado a 
entidades ou movimentos sociais.

Desde 2009, a Assembleia de Minas vem realizando consultas públicas, abordando temas diversos. Em 
agosto de 2015, foi realizada uma consulta relacionada ao seminário Águas de Minas III – Os Desafios 
da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade, realizado de abril a outubro, em várias cidades do 
interior e na capital mineira. Foram apresentadas 114 sugestões populares, relativas aos temas: crise 
hídrica; gestão de recursos hídricos; fomento, custeio, receitas e destinação; saneamento e saúde; 
atividade minerária, indústria e energia; e agricultura, pecuária e piscicultura. 

Já as enquetes são relacionadas a temas que estão sendo debatidos no Parlamento mineiro, como 
a judicialização da saúde; o uso do aplicativo Uber, de transporte particular; a liberação de bebidas 
alcoólicas nos estádios de futebol, e a crise hídrica.







Espaço Cidadania

Um dos locais de atendimento e orientação à sociedade 
é o Espaço Cidadania, composto por três órgãos pú-
blicos: o Procon Assembleia, a Delegacia de Defesa do 
Consumidor (Decon) e o Centro Estadual de Políticas de 
Emprego e Renda (Ceper). Os dois primeiros são res-
ponsáveis por questões voltadas ao direito do consumi-
dor; já o Ceper presta serviços relativos ao mercado de 
trabalho. A Internet Popular da Assembleia, com pontos 
gratuitos de acesso à rede, também integra a unidade, 
que funciona na Rua Martim de Carvalho, 94, no bairro 
Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Promoção da Cidadania

Buscando construir uma sociedade melhor e respeitando seu compromisso de dar 
voz aos mineiros na defesa dos interesses coletivos, das instituições públicas e da 
democracia, a Assembleia Legislativa oferece diversos serviços à população, por in-
termédio do Procon, da Escola do Legislativo e do Centro de Apoio à Câmaras (Ceac).

Cidadania, Memória e Cultura
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garante a gratuidade nas passagens de ônibus intermunicipais para pessoas com deficiência e idosos 
(acima de 65 anos) com renda bruta inferior a dois salários-mínimos. A iniciativa facilita a aplicação da 
Lei 21.121, de 2014, aprovada na Assembleia, que determina a emissão de bilhete gratuito de trans-
porte intermunicipal aos beneficiários citados.

Atendimentos do Espaço Cidadania 2015*

Procon Assembleia 55.084

Sistema Nacional de Empregos (Sine) 14.564

Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon) – Ocorrências 1.953 

Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon) – Atendimentos 880

Internet Popular 6.002

Carteiras Sindpasse 994

* Até 30 de novembro de 2015

Orientação e defesa do consumidor

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 9.872 
audiências realizadas até novembro deste ano, o índice de acordo ter sido de 82,23%.

Fonte: Procon Assembleia
Dados atualizados até 30/11/2015

Além dos atendimentos, o Procon Assembleia promove ações de educação do consumidor, entre as 
quais o programa Educação para o Consumo, destinado a alunos dos ensinos fundamental e médio, 
além de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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Palestras de Educação para o Consumo 2015

Palestras para estudantes 76 13.645 alunos

Palestras para fornecedores e empresas 7 410 pessoas

O Procon Assembleia ainda realizou, ao longo de 2015, 95 pesquisas de preços de produtos, que 
estão publicadas no Portal da ALMG, na página do Procon. Até 30 de novembro, a seção teve 5.501 
visualizações, sendo que os conteúdos mais acessados foram Atendimento, Pesquisa de Preços e 
Informações e Dicas.

O Procon Assembleia ainda participou, em 2015, de outras atividades de alcance nacional, como o 
programa Ação Global e a campanha coordenada pela Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil) 
contra o interrompimento do acesso à internet pelas operadoras de telefonia quando o consumidor 
atinge o limite de uso previsto pela franquia contratada.

Educação para a cidadania

A Assembleia de Minas, por meio da Escola do Legislativo e de outros órgãos, assumiu a missão de 
educar para a cidadania, por meio da produção e disseminação de conhecimento sobre o Poder Legis-
lativo. Além da capacitação e da atualização de parlamentares e servidores da Assembleia e de outros 
Poderes, a ALMG realiza diversas ações voltadas para públicos variados.

Atividade Público Resultados em 2015

Curso de Especialização:
Poder Legislativo e Políticas 
Públicas

Servidores da ALMG, 
servidores públicos estaduais, 
servidores públicos de 
câmaras municipais e 
jornalistas

Turma de 2014: 18 formandos 
em 2015
Turma de 2015: 28 alunos 

Curso de Educação a Distância 
em Orçamento Público 
Municipal

Vereadores e servidores de 
câmaras municipais

Curso de Educação a 
Distância: Orçamento Público 
Municipal: 40 aprovados
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Capacitação em Planejamento 
e Orçamento Público 

Público externo – 
representantes de entidades 
da sociedade civil, estudantes 
universitários e outros 
interessados

Público interno – servidores 
de gabinetes parlamentares, 
consultores da ALMG, 
jornalistas e demais servidores 
interessados

Planejamento e Orçamento 
Público – EAD: 13 aprovados

Sistema SOR/SPP – LOA 
2016/PPAG 2016-2019: 60 
aprovados

Treinamento: Apresentação de 
Emendas ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias: 84 
participantes

Seminários virtuais Professores e alunos de 
História e público em geral

Diálogos sobre a Conjuração 
Mineira: 85 participantes

Golpe Militar de 1964 
e Ditadura Militar: 86 
participantes

Independência do Brasil: 87 
participantes

TV Escola
(Séries de teleaulas sobre 
temas relacionados à 
política, ao Estado e ao Poder 
Legislativo)

Público jovem Programas sobre mobilidade 
urbana (produzido em 2014 e 
exibido em 2015) e Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(produzido e exibido em 2015)

Formação Política
Palestras e cursos abertos ao 
público externo
(Parceria com Câmaras 
Municipais)

Servidores públicos, mulheres 
e sociedade

657 participantes

Visitas Orientadas
(Programa de visitação do 
público externo a diversos 
espaços, tais como o Plenário 
e o Espaço Político-Cultural 
Gustavo Capanema

Público jovem (estudantes dos 
ensinos fundamental, médio e 
superior)

Alunos da educação básica: 
1.841
Alunos do ensino superior: 
513

Conexão Assembleia
(Parcerias com universidades 
mineiras para a realização 
de ações de educação para 
a cidadania e de formação 
política) 

Estudantes universitários Jornalismo Político – Mídia e 
Comunicação:
43 alunos do curso de 
jornalismo da PUC Minas 
Coração Eucarístico
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o aprimoramento de processos da instituição. Em 2015, destacam-se ações de capacitação para es-
tagiários e conciliadores do Procon Assembleia e para servidores dos gabinetes parlamentares. Essa 
última atividade foi desenvolvida pela Escola do Legislativo em 2015, como parte das ações da ALMG 
para recepcionar os parlamentares da 18ª Legislatura.  

Organizado em parceria com a PUC Minas e com câmaras municipais, o Parlamento Jovem de Minas é 
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 2015, o projeto realizou sua 12ª edição e o tema discutido foi 
Segurança pública e direitos humanos.

Parlamento Jovem de Minas 2015
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Segurança Pública e Direitos Humanos

Durante nove meses, mais de 1.500 estudantes de ensino médio, de 38 municípios mineiros, participaram 
das atividades do programa de formação política Parlamento Jovem de Minas, realizado por meio da 
parceria entre a ALMG, PUC Minas e câmaras municipais de MG. Organizado em três etapas – municipal, 
regional e estadual, os estudantes realizaram atividades de estudo, pesquisa e produção de conteúdos 
sobre o tema Segurança Pública e Direitos Humanos. Vivenciaram situações de debate e processos de 
escolha, na elaboração e votação de um documento de cada uma das etapas, com propostas de ação para 
o poder público em torno do tema da edição.

O programa utiliza uma metodologia participativa e em redes, que propicia o protagonismo dos jovens em 
todas as suas ações, e a organização do programa em torno de um conjunto de instituições, que trabalham 
em parceria no planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.

Números da participação

• 156 escolas (101 públicas e 
55 privadas)

• 90 coordenadores e 185 
monitores de câmaras 
municipais, faculdades e 
universidades

• 1.518 estudantes do ensino 
médio

Municípios

Polo Central – Belo Horizonte, Betim, Ouro Preto e Ressaquinha

Polo Centro-Oeste – Divinópolis, Nova Serrana, Pains 

Polo Médio Piracicaba – Itabira, João Monlevade, São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Polo Norte e Jequitinhonha – Capelinha, Montes Claros, 
Itamarandiba e Janaúba

Polo Sul de Minas I – Carvalhópolis, Extrema, Itajubá, Machado, 
Monte Sião, Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, São Lourenço, 
Três Pontas

Polo Sul de Minas II – Guaxupé, Poços de Caldas, São Sebastião 
do Paraíso

Polo Triângulo e Noroeste – Conceição das Alagoas, Iturama, 
Uberaba, Uberlândia, Unaí

Polo Zona da Mata – Juiz de Fora, Leopoldina, Matias Barbosa, 
Santos Dumont, Viçosa, Visconde do Rio Branco

Resultados

Na etapa estadual, foram apresentadas, para discussão e priorização, 45 propostas relativas a três 
subtemas extraídos da temática central. Após deliberações, foram priorizadas 18 propostas finais, 
entregues à Comissão de Participação Popular da ALMG, para encaminhamentos.

Subtemas Propostas apresentadas Propostas aprovadas

Prevenção social ao crime 16 5

Proteção dos segmentos 
vulneráveis

16 8

Novas perspectivas para 
atuação policial

13 5

Total 45 18



151

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
15Cidadania Ribeirinha

Cidadania Ribeirinha

Curso de Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar

Curso presencial oferecido pelo Projeto Cidadania Ribeirinha em 6 comunidades rurais pobres dos 
municípios de Januária e São Francisco. Foram formadas 12 turmas com preenchimento inicial de 360 
vagas. O curso foi realizado de 17/8/15 a 26/11/15, com 123 horas-aula de atividades em sala de aula 
e no campo, ministradas por instrutores contratados pela ELE. Os módulos de ensino foram: política e 
participação comunitária; meio ambiente, cultura e modos de vida; educação ambiental; saneamento 
básico; história da agricultura; agroecologia e produção sustentável no campo; políticas públicas para o 
campo. Está previsto um último módulo, de caráter independente dos demais, a ser oferecido em 2016, 
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Está ainda em fase de cômputo a 
frequência dos alunos, para aprovação dos frequentes a mais de 75% das aulas e emissão dos certificados.

A segunda edição do Projeto Cidadania Ribeirinha é financiada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Curso Participantes inscritos Participantes aprovados

Formação de Agentes Populares 
de Educação Ambiental na 
Agricultura Familiar 

360
Em apuração

Total de público atendido 360 Em apuração
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Planejamento dos projetos comunitários

Durante 3 semanas, de 16/11/15 a 4/12/15, as 6 comunidades rurais dos municípios de Januária e São 
Francisco, contempladas pelo Projeto Cidadania Ribeirinha, foram estimuladas a conceber, estruturar, discutir 
e votar os projetos comunitários a serem implementados em 2016. Está ainda em fase de cômputo o número 
de pessoas envolvidas, prevendo-se um total de 540 moradores das comunidades, entre alunos e não 
alunos do Projeto Cidadania Ribeirinha, mobilizados para a atividade. Foram realizados três encontros em 
cada comunidade: (1) primeira reunião com os alunos, com a finalidade de conceber os projetos e pré-eleger, 
em primeiro turno, as comissões gestoras; (2) segunda reunião com os alunos e líderes comunitários, com a 
finalidade de estruturar os projetos e pré-eleger, em segundo turno, as comissões gestoras; (3) assembleia 
geral da comunidade central e das comunidades vizinhas, com o objetivo de discutir e votar as propostas de 
projetos comunitários apresentadas pelos alunos e referendar a escolha das comissões gestoras.

Atividade
Pessoas mobilizadas 

(estimativa)

Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na 
Agricultura Familiar 

540

Total de público mobilizado (estimativa) 540

Apoio às câmaras municipais

Com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre casas legislativas das diversas regiões 
do Estado, a Escola do Legislativo e o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) realizam um trabalho con-
junto de qualificação e atualização de técnicos e agentes políticos municipais. 

Em 2015, foram oferecidos cursos presenciais, em Belo Horizonte, e cursos a distância, por meio da 
plataforma de educação a distância da Escola do Legislativo.

Atividade Público Inscritos

Curso – Indexação de Proposições 
Legislativas e Normas Jurídicas: 
Teoria e Prática

Câmara Municipal de Juiz de Fora 8

Curso – Cerimonial e 
Organização de Eventos nas 
Instituições Públicas (atividade 
semipresencial)

Câmara Municipal de Unaí 50

Curso – Escola do Legislativo: 
Organização e Funcionamento

Câmaras Municipais de Belo Horizonte, 
Carvalhópolis, Contagem, Divinópolis, Guaxupé, 
Itajubá, Juiz de Fora, Ouro Fino, São Lourenço, Três 
Pontas, Visconde do Rio Branco

23
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Curso – Redação Oficial

Câmaras Municipais de Arcos, Belo Horizonte, 
Cambuí, Campos Gerais, Contagem, Baependi, 
Itabira, Itabirito, Itapagipe, Itapecerica, 
Manhumirim, Nazareno, Paracatu,  Sabinópolis, 
Santana da Vargem, São Gotardo, São Lourenço, 
Sarzedo,Três Pontas, Ubá,Varginha, Viçosa

42

Curso – Poder Legislativo 
Municipal e Políticas Públicas

Câmaras Municipais de Aguanil, Baependi, Belo 
Horizonte, Betim,Cachoeira da Prata, Campos 
Gerais, Carandaí, Catas Altas, Espera Feliz, 
Guapé, Iapu, Itapecerica, Itaúna, João Monlevade, 
Nazareno, Periquito, Sabinópolis, Santo Antônio do 
Amparo, São Félix de Minas, São Gotardo, Senador 
José Bento, Ubá, Varginha

77

Encontros com a política

Municípios-sede: Carandaí, Conceição do Rio 
Verde, Coromandel, Itabirito, Itajubá, Juiz de Fora, 
Lagoa Santa, Monte Sião, Nova Serrana, Paracatu, 
Pedro Leopoldo, Ponte Nova, Ressaquinha, 
Santana da Vargem, Santa Rita de Caldas, São 
Lourenço (duas vezes), São Pedro dos Ferros, Sete 
Lagoas, Ubá, Varginha, Viçosa. 

Com participação de representantes de mais 10 
municípios em média em cada evento, totalizando 
210 municípios atendidos e público médio de 90 
participantes.

1.850

Total de público atendido 2.050

* Dados apurados até o dia 24/11/2015

Curso
Participantes 

inscritos
Participantes 

aprovados

Mobilidade Urbana 707 72

Controles na Administração Pública 132 18

A Câmara Municipal e o Processo Legislativo 148 40

Processo Legislativo nos Estados da Federação 
Brasileira

70 26

Crase: Entendendo e Praticando 1.322 336

Treinando a Nova Ortografia 1.395 298

Seminário Virtual – Independência do Brasil 88 23
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no Brasil
87 23

Seminário Virtual – Diálogos sobre a Conjuração  
Mineira

85 32

Total de público atendido 4.034 868

Além dos cursos de capacitação, o programa Encontros com a Política atende a demandas específicas 
das câmaras municipais de palestras para sensibilizar diferentes públicos: vereadores, servidores do Le-
gislativo municipal, lideranças regionais e sociais e comunidade escolar. Essas atividades destacam a 
importância da política, abordando, entre outros tópicos, aquelas que contribuem para o maior conheci-
mento sobre o funcionamento do Legislativo, o papel dos vereadores, o ciclo orçamentário e a participação 
popular. Em 2015, a Assembleia realizou atividades em Juiz de Fora, Santa Rita de Caldas, Viçosa, Sete 
Lagoas, São Lourenço (duas vezes), Nova Serrana, Ressaquinha, São Pedro dos Ferros, Monte Sião, Var-
ginha, Carandaí, Itajubá, Itabirito, Ubá, Ponte Nova, Paracatu, Conceição do Rio Verde, Santana da Vargem 
e Lagoa Santa. Em cada município, estão presentes, em média, 10 câmaras municipais da região. Sendo 
assim, em 2015, foram atendidos 1.800 participantes, de cerca de 200 municípios.

Outra ação da Assembleia em 2015 foi o apoio na criação de 10 novas escolas legislativas municipais, 
seguindo o exemplo estadual. Com isso, 42 cidades em Minas já contam com esse tipo de estrutura. 
Para auxiliar nesse trabalho, em maio, foi realizado um encontro de formação sobre a organização e 
o funcionamento das escolas do legislativo municipais. A iniciativa é dirigida às câmaras municipais 
mineiras que já promovem atividades de formação para servidores e sociedade.

O Ceac também auxilia as câmaras no incentivo à reflexão sobre temas relevantes e de interesse pú-
blico. Uma de suas atividades é a execução de exposições itinerantes para as câmaras municipais. Em 
2015, foram realizadas 16 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”. 

Outra atividade é o boletim eletrônico do Ceac, publicação semanal distribuída para as 853 câmaras 
municipais do Estado. Esse serviço contribui para o intercâmbio de experiências e de conhecimentos 
entre vereadores e assessores parlamentares, visando ao aprimoramento conjunto das casas legislati-
vas de Minas Gerais. Até 30 de novembro, 5.582 usuários ativos utilizavam o serviço. Em 2015, foram 
enviadas 38 edições eletrônicas do boletim.

Memória institucional

Um livro comemorativo dos 180 anos da fundação da Assembleia Provincial foi lançado pelo Parlamen-
to mineiro no final de 2015. Trata-se de uma obra com imagens históricas que retratam momentos 
importantes do Estado entre 1835 e 2015. O livro, que é dividido por décadas, traz imagens da cultura, 
política, sociedade e costumes ao longo desses anos.

Também foi realizado, em setembro, uma edição do programa Pensando em Minas sobre os 180 
anos da Fundação da Assembleia Provincial. No evento comemorativo, historiadores discutiram com os 
participantes temas como: O regime político e o sistema eleitoral que embasavam a monarquia consti-
tucional brasileira; Os debates ocorridos na Assembleia Geral e as mudanças constitucionais; A reação 
da sociedade às mudanças; e A implementação e o funcionamento do Parlamento mineiro.
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mento, o local recebeu quase 12 mil visitantes. As estatísticas de visitação colhidas diariamente indi-
cam que, até o mês de novembro, 11.916 pessoas visitaram o espaço. Os números consideram tanto 
os visitantes espontâneos quanto os agendados por meio dos programas de visitação da Casa. Cerca 
de 94% das visitas foram do público externo.

Em 2015, o Memorial participou, pela segunda vez, da Semana Nacional de Museus, cujo tema neste 
ano foi “Museus para uma sociedade sustentável”. O Memorial da Assembleia integrou a programação 
oficial do evento, oferecendo visitas educativas especiais que levaram os visitantes a conhecer o papel 
e as ações do Parlamento mineiro na construção de uma sociedade sustentável. Ao mesmo tempo, os 
visitantes foram incentivados a refletir sobre suas responsabilidades como cidadãos para a preserva-
ção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Valorização da cultura mineira

Como novo esforço institucional de disseminar a cultura e a história política de Minas Gerais, a ALMG 
iniciou este ano a republicação de obras de valor histórico/cultural. Trata-se da Coleção Minas de His-
tória e Cultura, que faz parte do Programa Editorial de Obras de Valor Histórico e Cultural de Interesse 
de Minas Gerais e do Brasil. Em julho foi lançado o primeiro volume, disponível também em formato 
eletrônico, sobre a História da Revolução Liberal de 1842, de José Antônio Marinho, originalmente 
publicada em 1844. 

Outras ações da ALMG para a valorização da cultura mineira são os projetos permanentes Zás e Se-
gunda Musical. A programação do projeto Zás é composta de apresentações de teatro, dança, humor e 
música. Em 2015, foram oferecidas ao público 30 apresentações, entre espetáculos de música, dança 
e peças teatrais, registrando um público total de 2.450 pessoas. 
 
O programa Segunda Musical, projeto que promove a música erudita por meio de recitais que ocorrem 
às segundas-feiras, no Teatro da Assembleia, teve em 2015 29 apresentações, que trouxeram ao 
Teatro da Assembleia 2.590 pessoas.
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lativa oferece, ao longo do ano, mostras de artes plásticas e de artesanato, educativas e culturais, e 
lançamentos de obras literárias. Algumas exposições ainda fazem parte da programação institucional 
da Assembleia. Em 2015, foram selecionados mais de 20 candidatos. Uma particularidade é que todas 
as mostras foram coletivas, já que cada exposição abrigou pelo menos dois artistas. Em 2015, foram 
23 exposições – 2 institucionais, 5 de artesanato e 16 de artes plásticas. 

Requalificação da Praça da Assembleia

No ano de 2015, a Assembleia de Minas entregou para Belo Horizonte uma nova Praça Carlos Chagas, 
conhecida como Praça da Assembleia. Essa é mais uma ação de cidadania da ALMG, para ampliar os 
espaços de participação da sociedade.

A requalificação da praça integra as ações do projeto Assembleia de Todos, que compôs a carteira de 
2011/2012 do Direcionamento Estratégico da Casa. A reforma levou em conta demandas dos moradores 
do entorno, que enviaram sugestões durante pesquisa realizada em 2011. Alguns dos ganhos que a obra 
trouxe são iluminação de LED (mais eficiente e econômica), com 198 postes (84 a mais do que havia antes 
da reforma); três bebedouros; mais aparelhos para ginástica; e um circuito de caminhada com 700 metros.

Na nova praça, o coreto foi totalmente restaurado, mantendo-se as características originais em função 
do tombamento do local. O piso também foi reformado e ganhou reforço em lugares por onde podem 
transitar veículos, como na antiga via de acesso. Três playgrounds com piso emborrachado e brinque-
dos de madeira também são novidades.

O local ganhou, ainda, bicicletário e novas mesas de xadrez, uma delas adaptada para cadeira de rodas. 
Além disso, o espaço conta com novo paisagismo, com fontes luminosas, 28 árvores a mais só na 
praça e irrigação automatizada com mais aspersores. No entorno, foram construídas, ainda, rampas e 
elevações para travessia de pedestres e de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.







Direcionamento Estratégico

Com o desafio de captar e interpretar cada dia 
mais e melhor as demandas da sociedade, trans-
formando-as em conhecimento e oportunidades 
de atuação, a Assembleia de Minas mantém, 
desde 2010, seu Direcionamento Estratégico. 
Por meio desse planejamento de longo prazo, a 
ALMG espera, até 2020, ser reconhecida como 
poder e voz do cidadão na construção de uma 
sociedade melhor.

O ano de 2015 representa a metade desse per-
curso, e já se pode reconhecer diversos avanços 
no aprimoramento das atividades institucionais, 
seja no âmbito da representação política, da ela-
boração das leis ou do acompanhamento de polí-
ticas públicas, sempre com a efetiva participação 
dos cidadãos mineiros. 
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seu Alcance, que sistematiza informações sobre todas as políticas públicas estaduais, de forma a sub-
sidiar o seu acompanhamento e fiscalização pelos parlamentares e pela sociedade; a criação da ferra-
menta virtual “Dê sua Opinião sobre Projetos em Tramitação”, que permite a manifestação de qualquer 
cidadão sobre as proposições em discussão na Casa; e a elaboração de metodologia para avaliação do 
impacto da legislação estadual, com um estudo-piloto sobre a Lei do ICMS Solidário.

E agora, prosseguindo esse trabalho, a Assembleia de Minas estabeleceu como diretriz institucional 
para o biênio 2015-2017 ser “a voz dos mineiros na defesa dos interesses coletivos, das instituições 
públicas e da democracia”. Com isso, a Casa pretende reafirmar sua crença no Estado Democrático de 
Direito – como condição para a existência e o exercício da cidadania – e no Poder Legislativo – como 
lugar por excelência da representação política e da construção de consensos que melhor traduzam os 
anseios e as expectativas da coletividade.

Além disso, a fim de dar efetividade às prioridades institucionais, a Mesa Diretora elegeu, para esse biê-
nio, uma carteira com oito novos projetos estratégicos, que ora iniciam suas atividades. Esses projetos 
estão voltados para o aprimoramento de questões de grande relevância para o trabalho do Legislativo 
mineiro, tais como: as práticas participativas promovidas pela Casa; o acompanhamento das políticas 
públicas estaduais; o suporte informacional para o trabalho dos deputados; o adequado tratamento da 
dimensão regional na atuação da Assembleia; e a implementação de uma nova política de comuni-
cação com os públicos prioritários para a instituição. Também foram priorizadas iniciativas para maior 
eficiência da gestão organizacional, especialmente no que diz respeito às pessoas e aos processos de 
trabalho, de forma a garantir o necessário e adequado suporte à atuação político-parlamentar.

Carteiras de projetos estratégicos 2015-2017

Relacionamento com a sociedade

Objetivo:
Desenvolver metodologias de relacionamento com 
públicos e de articulação institucional de canais e 
práticas participativas para manter a agenda da 
Assembleia sintonizada com os temas em debate 
na sociedade. 

Metas

Relatório de pesquisa em práticas participativas entre Estado e sociedade civil e comunicação para a 
mobilização social

Metodologia de relacionamento com públicos para a participação nos canais e nas práticas participativas da ALMG

Metodologia para a gestão das práticas e dos canais participativos da ALMG, para identificar e direcionar 
a demanda por prática participativa, propor a articulação interna e com outras arenas participativas e a 
monitorar a apropriação de seus resultados pelas atividades do Poder Legislativo

Proposta de funcionamento, composição e atribuições de instância colegiada de acompanhamento das 
práticas participativas na ALMG

2015 | 2017

Práticas 
Participativas da ALMG
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Implementar e avaliar as metodologias e 
estratégias de indução, de monitoramento e de 
retorno e publicidade dos desdobramentos dos 
eventos institucionais, com vistas à definição 
de modelo que possa ser aplicado às práticas 
participativas da ALMG.

Metas

Propostas aprovadas em eventos institucionais disponíveis para consulta na página de eventos do Portal

Informações sobre as propostas aprovadas em eventos institucionais encaminhadas aos participantes por 
meio de boletim eletrônico

Modelos e sistemáticas de envio dos boletins eletrônicos sobre desdobramentos elaborados

Metodologia para indução de desdobramentos das propostas resultantes de eventos institucionais testada 
e avaliada

Metodologia de monitoramento dos desdobramentos das propostas resultantes de eventos institucionais 
testada e avaliada

Modelo de indução, monitoramento e retorno/publicidade dos desdobramentos implementado para os 
seminários legislativos e fóruns técnicos a serem realizados a partir de 2017

Metodologia de monitoramento e de informação disseminada para os setores responsáveis pela realização 
de outras práticas participativas

Objetivo: 
Consolidar o acompanhamento de políticas 
públicas pelas comissões permanentes, 
por meio da sensibilização dos públicos envolvidos 
e da implementação de metodologias para sua 
potencialização.

Metas

Conceito sobre o acompanhamento de políticas públicas compartilhado pelos parceiros e pelas partes 
interessadas

Servidores capacitados e sensibilizados sobre acompanhamento de políticas públicas e o papel da ALMG

100% dos presidentes de comissões com participação em reuniões de sensibilização e divulgação do projeto

40% das comissões permanentes com operacionalização de suas atividades como acompanhamento de 
políticas públicas

40% das comissões permanentes com utilização do fórum virtual de discussões

2013 | 2015

Monitoramento
dos Resultados da 
Participação

de Políticas Públicas
Acompanhamento

2015 | 2017
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Um relatório elaborado em cada comissão que adotou a operacionalização de suas atividades como 
acompanhamento

Plano de comunicação sobre o conceito de políticas públicas e o site Políticas Públicas ao seu Alcance 
desenvolvido e implementado

Objetivo: 
Implementar a governança da Política de Comuni-
cação da ALMG, com vistas a alinhar o sistema de  
comunicação e a atuação institucional com as dire-
trizes dessa política.

Metas

Comitês de governança (gestor e executivo) implementados e modelo de funcionamento definido nas reuniões

Servidores da DCI capacitados para a execução da Política de Comunicação

Portfólio de iniciativas de comunicação e de eventos revisado

Sistemática de gestão das iniciativas de comunicação implementada

Logística de informação para gerenciamento e implementação da Política de Comunicação definida

Um Plano de ação piloto implementado, por público prioritário, com indicadores

Sistemática de articulação da Política de Comunicação com as demais áreas da ALMG que têm pontos de 
contato com públicos prioritários

Sistemática de integração da Política de Comunicação com as demais instâncias de gestão da Casa 
elaborada e implementada

Área parlamentar

Objetivo:
Aprimorar ferramentas tecnológicas existentes para 
permitir que os deputados e suas assessorias sejam 
notificados sobre a disponibilização de informações 
de seu interesse e as acessem de forma simples.

Metas

Conteúdos informacionais existentes mapeados

Ferramenta de gerenciamento de preferências temáticas e geográficas dos parlamentares implantada

2015 | 2017

do Suporte Informacional 
aos Deputados

Aprimoramento

2015 | 2017

da Política de 
Comunicação da ALMG

Governança
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Nova versão de aplicativo para dispositivos móveis para notificação e acesso a informações do interesse 
de deputados e assessores implantada

Objetivo: 
Institucionalizar práticas de sistematização, análise 
e produção de conhecimentos regionais, com vistas 
a subsidiar a atuação da ALMG nas atividades de 
representação, fiscalização e elaboração legislativa.

Metas

Práticas de sistematização, análise e produção de conhecimentos regionais institucionalizadas na ALMG

Aprimoramento organizacional

Objetivo:
Desenvolver diretrizes para provisão e gestão de 
pessoal na ALMG, por meio de metodologias de di-
mensionamento do quadro de pessoal e gestão por 
competências, com vistas a assegurar o necessário 
suporte à atuação político-parlamentar.

Metas

Dimensionamento da força de trabalho realizado em todos os setores administrativos da ALMG

Diretrizes para provisão e gestão dos quadros de pessoal da ALMG

Objetivo: 
Melhorar os processos que compõem o macropro-
cesso de organização e de realização dos eventos 
a partir de: aprimoramento dos mecanismos de 
planejamento; compartilhamento de informações; 
racionalização dos fluxos de trabalho; definição de 
prazos para entregas de produtos e serviços e de 
atribuições entre os setores envolvidos.

Metas

Diretrizes e acordos gerais para a Gestão de Eventos (documento formal validado pelos diretores e 
gerentes-gerais dos setores envolvidos)

Sistema informatizado que integre todos os processos do macroprocesso Gestão de Eventos e que esteja 
de acordo com as definições do documento supracitado

2015 | 2017
de Pessoas na ALMG

Provisão e Gestão

Regional na 
Atuação da ALMG

Dimensão

2015 | 2017

do Macroprocesso 
Gestão de Eventos

Aprimoramento

2015 | 2017





ALMG 

A Assembleia de Minas tem a função de discutir e produzir 
leis, fiscalizar o Poder Executivo estadual e representar os in-
teresses dos vários setores da sociedade, intermediando po-
liticamente os conflitos que surgem. As ações do Legislativo 
produzem impacto direto na vida do cidadão, na administração 
pública e nos rumos da economia mineira.

É a ALMG que debate e vota matérias de competência do Esta-
do, como os orçamentos, o sistema tributário, as operações de 
crédito, os planos de desenvolvimento e assuntos relacionados 
aos servidores.

Ela também fiscaliza o exercício da administração pelos di-
versos órgãos do Estado e promove eventos que ampliam o 
diálogo com a sociedade e a participação popular na definição 
de políticas públicas. A relação completa de atribuições da As-
sembleia está nos artigos 61 e 62 da Constituição Estadual.

Entre suas atividades, destacam-se debates e votações no 
Plenário e nas comissões, audiências públicas na capital e no  
interior, eventos de educação para a cidadania, seminários le-
gislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates e debates públicos. 

Entenda a
Assembleia de Minas

Conceitos importantes relacionados 
ao Legislativo mineiro
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O Plenário da ALMG é formado pelos 77 deputados estaduais e é o órgão deliberativo do Poder Legis-
lativo. Durante as reuniões, os parlamentares discutem e votam as proposições, definindo o conteúdo 
de novas leis e da legislação atual do Estado. É também um local de debates, negociação política e 
articulação de acordos para as votações. Os deputados apresentam suas opiniões e debatem assuntos 
de interesse da população do Estado. 

Comissão

Chama-se de comissão cada um dos grupos formados por parlamentares para estudar e dar pareceres 
sobre as proposições, dentro de sua área de competência. As comissões contribuem para aproximar o 
Parlamento dos cidadãos que ele representa.
 
Além de audiências públicas, debates públicos e reuniões com convidados e interessados na discussão 
dos temas em pauta, são realizadas visitas para verificar determinada situação ou problema. Por meio 
dessas práticas, as comissões garantem a participação do cidadão no debate de matéria legislativa em 
tramitação ou de assunto de interesse público relevante, além de desempenharem a função de media-
doras em questões controversas ou conflituosas, colhendo subsídios para a apreciação de proposições 
e requerendo providências por parte de diversos órgãos da administração pública. 
 
A comissão é permanente quando integra a estrutura institucional da Casa e temporária quando criada 
para apreciar assunto específico de interesse público ou representar a ALMG. As comissões temporá-
rias podem ser especiais, de inquérito e de representação. Há ainda as comissões extraordinárias, a 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e as comissões interestaduais (Cipes).

Comissões permanentes

A ALMG tem, na atual legislatura, 21 comissões permanentes. Nelas, os deputados opinam sobre 
os projetos em tramitação, promovem audiências para debater temas específicos e realizam visitas 
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seguintes: Assuntos Municipais e Regionalização; Constituição e Justiça; Cultura; Administração 
Pública; Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
Direitos Humanos; Educação, Ciência e Tecnologia; Esporte, Lazer e Juventude; Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentárias; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Minas e Energia; Participa-
ção Popular; Política Agropecuária e Agroindustrial; Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas; Redação; Saúde; Segurança Pública; Trabalho, da Previdência e da Ação Social; Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas; e Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

As comissões permanentes exercem rotineiramente a ação fiscalizadora e possuem um con-
junto de mecanismos para promover a interlocução com os diferentes atores sociais, tais 
como audiências públicas, debates públicos, reuniões com convidados e visitas.

Comissões especiais

As comissões especiais têm um prazo de duração determinado e se dividem em: de Estudo 
– analisam assuntos específicos –; de Indicação – opinam sobre indicações de dirigentes de 
órgãos públicos e conselheiros do Tribunal de Contas –; de Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) – apreciam propostas de alteração da Constituição Estadual –; e de Vetos do Governador 
– analisam vetos do governador a proposições aprovadas pela ALMG.

Comissões extraordinárias

As comissões extraordinárias acompanham assuntos relevantes para o Estado, reunindo diag-
nósticos e propostas de ação, que encaminham à Mesa da Assembleia. Elas devem atuar em 
sintonia com as comissões permanentes. Em 2015, quatro comissões extraordinárias foram 
instaladas: do Idoso, dos Animais, das Águas e das Mulheres.

Produção legislativa

Processo legislativo

São os atos que acontecem desde a apresentação de uma proposição até sua transformação em lei, 
segundo as regras da Constituição Estadual e do Regimento Interno da ALMG. O processo legislativo 
garante a participação democrática de todas as partes interessadas.

Projeto de lei

A produção de leis de qualidade é um dos papéis centrais do Poder Legislativo. Para que a legislação 
atenda ao interesse público e às necessidades da população, são realizados estudos e pesquisas que 
subsidiam os pareceres técnicos elaborados pelas comissões da Casa designadas para examinar pro-
jetos 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 avanço do ordenamento normativo do Estado, também são realizadas diligências, audiências públi-
cas, ciclos de debate e eventos similares.
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Proposições

As proposições são as matérias analisadas pela ALMG. Consistem em instrumentos como projetos de 
lei, propostas de emenda à Constituição, pedidos de audiências e de informações. Tudo isso pode ser 
proposto por deputados, outras autoridades e pela população.

Proposições em fase final de tramitação

São proposições já aprovadas em 1º e 2º turnos pela Assembleia, podendo ou não já terem sido envia-
das para sanção do governador.

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 

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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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 cartórios) 
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 de descumprimento dos requisitos 
mencionados.

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 
comunidade 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, home-
nageando cidadãos falecidos merecedores da consideração de sua comunidade, bem como 
as que instituem datas comemorativas, 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, ratificar ou rejeitar convênios ce-
lebrados 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 empresas 
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). 
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O sistema orçamentário é o conjunto de leis por meio das quais o governo define como pretende gastar 
os recursos públicos, ou seja, recursos arrecadados com tributos e outras fontes de receita. O sistema 
de planejamento e orçamento é formado por quatro leis de iniciativa do Poder Executivo, que dispõem 
sobre a execução das políticas públicas: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária 
Anual (LOA), Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI). 

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

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Estabelece as prioridades e metas da administração pública para o ano seguinte e as regras 
que deverão ser observadas na formulação do Projeto de Lei Orçamentária Anual pelo Poder 
Executivo.

Na LDO, o governo estabelece metas de responsabilidade fiscal e metas da administração pú-
blica para o ano seguinte, a serem atingidas pela execução dos programas do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG). A LDO orienta a elaboração do orçamento (que define como 
e onde o Estado vai aplicar os recursos arrecadados no ano) e dispõe sobre administração da 
dívida do Estado, operações de crédito e alterações na legislação tributária. 

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Contém a estimativa de receitas e a previsão de despesas anuais do governo para o ano 
seguinte à sua edição. Elaborada de acordo com a LDO e o PPAG, essa lei expressa a política 
econômico-financeira e o programa de trabalho governamental.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) ou orçamento deve ser entendida como um programa de trabalho 
que define quanto de dinheiro o Executivo vai destinar a áreas como saúde, educação, segurança e 
meio ambiente. É o orçamento que organiza de forma sistemática a atuação do Executivo, concreti-
zando as ações e metas previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)

Inovação da Constituição Mineira, estabelece um plano estratégico de longo prazo para o 
Estado. Em outras palavras, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é o plano 
estratégico que consolida um conjunto de metas e diretrizes para o Estado no que se refere 
ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios e à coordenação das ações de governo, 
entre outros aspectos. Ele trabalha com um horizonte de longo prazo, com projetos a serem 
implementados não apenas por um governo, mas por vários. A lógica da estruturação do plano 
busca garantir a continuidade administrativa, apesar de diferenças políticas que possam ser 
geradas pela alternância de poder. O PMDI em vigor lista 11 áreas de resultados, entre elas 
defesa social, educação, juventude, meio ambiente, saúde e redução da pobreza. 
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O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) materializa, em médio prazo, as diretrizes e 
metas propostas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). No plano plurianual, são 
estabelecidos os objetivos e as metas da administração pública para os quatro anos seguintes, 
incluindo a previsão dos gastos em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente, as 
metas de investimentos e obras por região de Minas e os programas de duração continuada.

Em Minas, tanto a elaboração quanto as revisões anuais da lei do PPAG ocorrem de forma 
participativa, por meio de audiências públicas promovidas pela Assembleia e pelo governo, 
com a intervenção direta da sociedade. Essa iniciativa confere transparência ao processo e 
estimula o acompanhamento das políticas públicas pelo cidadão. É uma ação inédita no País.
 

Política pública

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 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 enfrentamento da questão e no acompanhamento da implementação da política concebida para 
solucioná-la.
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Monitoramento é acompanhar sistematicamente a implementação de ações que compõem 
uma política pública, com vistas a produzir e a organizar as informações estratégicas para a 
gestão e o controle dessa política. Essas informações orientam a tomada de decisões, para 
que se possa aperfeiçoar o desenvolvimento das ações de um programa, e também a revi-
são dessas ações, para gerar os resultados esperados. Essas mesmas informações também 
orientam o exercício do controle externo por parte do Poder Legislativo, quando se verifica 
a legalidade, a economicidade e a razoabilidade da atuação da administração pública, bem 
como o cumprimento dos programas de trabalho por ela executados.

Eventos de comissão e institucionais

Audiência pública

Reunião de comissão realizada na capital ou no interior do Estado, mediante requerimento de 
deputado, para discussão de assunto de interesse público com cidadãos e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas. 

Debate público

Reunião especial realizada pelas comissões, mediante requerimento de deputado, para dis-
cussão de assunto de interesse público de forma mais ampliada, com a participação de cida-
dãos e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas. Realiza-se exclusivamente 
na sede da ALMG, no Plenário ou no Teatro. 

Reunião de comissão com convidados

Reunião de comissão realizada na capital ou no interior do Estado, mediante requerimento de 
deputado, para discussão de assunto de interesse público, na qual os debates restringem-se 
aos parlamentares presentes e a expositores convidados.

Visitas

Visitas realizadas pelas comissões, mediante requerimento de deputado, como exercício de 
fiscalização e controle de atos da administração pública compreendidos em sua competência 
temática.

Eventos institucionais

Os eventos institucionais são práticas participativas de aproximação entre Legislativo e sociedade e são 
realizados com o objetivo de debater temas relevantes, propor e avaliar políticas públicas em curso e 
colher propostas da sociedade que possam subsidiar a atividade legislativa. Apesar de seus diferentes 
formatos – ciclo de debates, fóruns técnicos e seminários legislativos –, há uma característica comum 
a tais eventos: são construídos coletivamente pela ALMG e por representantes de instituições da so-
ciedade civil e do poder público. Esses representantes são convidados a participar de reuniões prepa-
ratórias considerando-se a afinidade com a temática do evento e a necessidade de se compor uma 
comissão organizadora que seja heterogênea e contemple variados segmentos ou diferentes visões de 
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toda a estrutura do evento, do formato até os expositores, incluindo o estabelecimento de datas, temas, 
subtemas, regulamento, critérios de participação e inscrição, etc.

Ciclo de debate

Formato de evento institucional que, seguindo a dinâmica de construção coletiva, é realizado 
com o objetivo de debater um tema relevante que surge na agenda política. Geralmente, tem 
duração de um ou dois dias. A contribuição esperada é de natureza informacional. Durante o 
evento, são realizados painéis de exposições sobre o tema em questão, contemplando pales-
trantes com diferentes visões e posições sobre o assunto, e, ao final, é aberto espaço para 
debates. O público presente pode participar mediante a realização de perguntas orais ou por 
escrito, além de ter a oportunidade de tirar dúvidas e apresentar sua opinião e sugestão acerca 
do tema. Os cidadãos mineiros que acompanham o evento pela TV Assembleia podem par-
ticipar por meio do Portal (www.almg.gov.br), encaminhando seus comentários e perguntas.

Fórum técnico

É um tipo de evento institucional previsto no Regimento Interno da ALMG que tem o objetivo de 
subsidiar a atuação parlamentar por meio de conteúdo propositivo discutido e aprovado pelos 
participantes. Normalmente, é composto por duas etapas: interiorização, que constitui a fase 
regional do evento; e final, que constitui sua fase estadual. Na primeira, são realizadas reuniões 
em cidades de diferentes regiões do Estado. Nessa etapa, os participantes podem ser organi-
zados em grupos de trabalho para debater o tema, formular e aprovar propostas. As propostas 
recebidas durante a etapa de interiorização são consolidadas e passam a compor o documento, 
que será discutido e votado na etapa final. Nessa segunda etapa, a reunião acontece em Belo 
Horizonte, onde são realizados painéis de exposições sobre o tema e uma nova composição de 
grupos de trabalho, similares àqueles organizados na etapa de interiorização. Aqui os grupos têm 
a tarefa de consolidar um documento para ser votado na plenária final, momento em que são 
identificadas as propostas prioritárias que serão encaminhadas à comissão da Assembleia Legis-
lativa com atribuição para discutir o tema. Além disso, conforme previsto no Regimento da Casa, 
são eleitos os membros da comissão de representação que é responsável por sugerir desdobra-
mentos e acompanhar as ações legislativas decorrentes das propostas priorizadas no evento.

Seminário legislativo

É outro formato de evento institucional previsto no Regimento Interno da ALMG e também 
possui objetivo propositivo voltado para subsidiar a atuação parlamentar. Possui as mesmas 
características de um fórum técnico. A grande diferença é que, no seminário legislativo, ainda 
durante a preparação do evento, são formadas comissões técnicas interinstitucionais (CTIs), 
que são grupos temáticos de discussão compostos por representantes de entidades da so-
ciedade civil, de órgãos públicos, da área acadêmica e por técnicos ou especialistas no tema 
abordado, e que têm como principal objetivo a elaboração de um relatório inicial de propostas 
a partir da discussão dos temas e subtemas definidos para o evento. No seminário legislativo, 
o relatório das CTIs serve de documento-base para as discussões na etapa de interioriza-
ção. Isso não exclui, porém, a possibilidade de apresentação de novas propostas. Ao final do 
evento, assim como nos fóruns técnicos, são priorizadas propostas e eleita a comissão de 
representação para propor e acompanhar os desdobramentos resultantes.





Composição da ALMG

Adalclever Lopes (PMDB)
Presidente da Assembleia 

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Biênio 2015-2017

Deputados da 18ª Legislatura

Hely Tarqüínio (PV)
1º-vice-presidente

Braulio Braz (PTB)
3º-vice-presidente

Ulysses Gomes (PT)
1º-secretário

Alencar da Silveira Jr. (PDT)
2º-secretário

Doutor Wilson Batista (PSD)
3º-secretário

Lafayette de Andrada (PMB)
2º-vice-presidente
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Agostinho Patrus Filho (PV) Anselmo José Domingos (PTC) Antônio Carlos Arantes (PSDB) Antônio Jorge (PPS)

Antônio Lerin (PSB) Arlen Santiago (PTB) Arlete Magalhães (PTN) Arnaldo Silva (PR)

Bonifácio Mourão (PSDB) Bosco (PTdoB) Cabo Júlio (PMDB) Carlos Pimenta (PDT)

Cássio Soares (PSD) Celinho do Sinttrocel (PCdoB) Celise Laviola (PMDB) Cristiano Silveira (PT)

Cristina Corrêa (PT) Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) Deiró Marra (PR) Dilzon Melo (PTB)
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Dirceu Ribeiro (PHS) Douglas Melo (PSC) Doutor Jean Freire (PT) Duarte Bechir (PSD)

Durval Ângelo (PT) Elismar Prado (PT) Emidinho Madeira (PTdoB) Fabiano Tolentino (PPS)

Fábio Avelar Oliveira (PTdoB) Fábio Cherem (PSD) Felipe Attiê (PP) Fred Costa (PEN)

Geisa Teixeira (PT) Geraldo Pimenta (PCdoB) Gil Pereira (PP) Gilberto Abramo (PRB)

Glaycon Franco (PTN) Gustavo Corrêa (DEM) Gustavo Valadares (PSDB) Inácio Franco (PV)



178

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
15

Ione Pinheiro (DEM) Iran Barbosa (PMDB) Isauro Calais (PMN) Ivair Nogueira (PMDB)

João Alberto (PMDB) João Leite (PSDB) João Magalhães (PMDB) João Vítor Xavier (PSDB)

Leandro Genaro (PSB) Léo Portela (PR) Leonídio Bouças (PMDB) Luiz Humberto Carneiro (PSDB)

Marília Campos (PT) Missionário Marcio Santiago (PTB) Neilando Pimenta (PP) Noraldino Júnior (PSC)

Nozinho (PDT) Paulo Lamac (REDE) Professor Neivaldo (PT) Ricardo Faria (PCdoB)
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Deputados que assumiram secretarias:

André Quintão (PT)

Carlos Henrique (PRB)

Mário Henrique Caixa (PCdoB)

Paulo Guedes (PT)

Sávio Souza Cruz (PMDB)

Tadeu Martins Leite (PMDB)

Suplentes que exerceram mandato:

Cristina Corrêa (PT)
Geisa Teixeira (PT)
João Alberto (PMDB)
Tony Carlos (PMDB)
Professor Neivaldo (PT)
Geraldo Pimenta (PCdoB) 

Roberto Andrade (PTN) Rogério Correia (PT) Rosângela Reis (PROS) Sargento Rodrigues (PDT)

Thiago Cota (PMB) Tiago Ulisses (PV) Tito Torres (PSDB) Tony Carlos (PMDB)

Vanderlei Miranda (PMDB) Wander Borges (PSB)
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Vanderlei Miranda (PMDB) – Líder da Maioria
Gustavo Valadares (PSDB) – Líder da Minoria
Durval Ângelo (PT) – Líder do Governo
Agostinho Patrus Filho (PV) – Líder do Bloco 
Compromisso com Minas Gerais
Rogério Correia (PT) – Líder do Bloco Minas Melhor
Gustavo Corrêa (DEM) – Líder do Bloco Verdade 
e Coerência

Composição das comissões 
permanentes

Administração Pública

João Magalhães – Presidente
Agostinho Patrus Filho – Vice-presidente
Cabo Júlio
Cristina Corrêa
Fábio Cherem
Gustavo Corrêa
Gustavo Valadares

Assuntos Municipais e Regionalização

Fred Costa – Presidente 
Wander Borges – Vice-presidente
Dalmo Ribeiro Silva 
Geisa Teixeira
Rosângela Reis

Constituição e Justiça

Leonídio Bouças – Presidente
João Alberto – Vice-presidente
Antônio Jorge
Bonifácio Mourão
Cristiano Silveira
Isauro Calais
Luiz Humberto Carneiro

Cultura

Bosco – Presidente
Cristina Corrêa – Vice-presidente
Ione Pinheiro 
Thiago Cota 
Wander Borges 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Elismar Prado – Presidente
Roberto Andrade – Vice-presidente
Douglas Melo
Noraldino Júnior
Sargento Rodrigues

Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Duarte Bechir – Presidente
Bonifácio Mourão – Vice-presidente
Arnaldo Silva
Elismar Prado
Tito Torres

Direitos Humanos

Cristiano Silveira – Presidente
Durval Ângelo – Vice-presidente
Carlos Pimenta 
Duarte Bechir
Paulo Lamac

Educação, Ciência e Tecnologia

Paulo Lamac – Presidente
Douglas Melo – Vice-presidente
Dalmo Ribeiro Silva 
Ivair Nogueira 
Professor Neivaldo 

Esporte, Lazer e Juventude

Anselmo José Domingos – Presidente
Geraldo Pimenta – Vice-presidente
Antônio Lerin
Fábio Avelar Oliveira
João Vítor Xavier

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Tiago Ulisses – Presidente
Vanderlei Miranda– Vice-presidente
Arnaldo Silva
Felipe Attiê
Rogério Correia
Thiago Cota
Tito Torres
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Sustentável

Cássio Soares – Presidente
Inácio Franco – Vice-presidente
Dilzon Melo 
Iran Barbosa 
Marília Campos 

Minas e Energia

Gil Pereira – Presidente
Bosco – Vice-presidente
Glaycon Franco 
João Vítor Xavier 
Tony Carlos

Participação Popular

Marília Campos – Presidente
Doutor Jean Freire – Vice-presidente
Emidinho Madeira 
Fábio Cherem 
João Leite 

Política Agropecuária e Agroindustrial

Fabiano Tolentino – Presidente
Emidinho Madeira – Vice-presidente
Inácio Franco
Nozinho
Rogério Correia

Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e outras Drogas

Antônio Jorge – Presidente
Missionário Marcio Santiago – Vice-presidente
Ione Pinheiro
Leandro Genaro
Léo Portela

Redação

Gilberto Abramo – Presidente
Léo Portela – Vice-presidente
Cássio Soares
Dilzon Melo
Tiago Ulisses

Saúde

Arlen Santiago – Presidente
Carlos Pimenta – Vice-presidente
Doutor Jean Freire 
Glaycon Franco
Ricardo Faria

Segurança Pública

Sargento Rodrigues – Presidente
João Leite – Vice-presidente
Cabo Júlio
João Alberto
Professor Neivaldo

Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Celinho do Sinttrocel  – Presidente
Geisa Teixeira – Vice-presidente
Gil Pereira
Gustavo Corrêa
Isauro Calais

Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Deiró Marra – Presidente
Anselmo José Domingos – Vice-presidente
Celinho do Sinttrocel
Gustavo Valadares
Neilando Pimenta

Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo

Antônio Carlos Arantes – Presidente
Felipe Attiê – Vice-presidente
Antônio Lerin
Fábio Avelar Oliveira
Roberto Andrade
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