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Apresentação

Cumprindo sua diretriz para o biênio 2015-2017 – ser 
a voz dos mineiros na defesa dos interesses coletivos, 
das instituições públicas e da democracia – o Legis-
lativo estadual realizou, em 2016, intensos trabalhos, 
abordando temas de relevância, que envolveram não só o 
Plenário como também todas as comissões.

Sem ignorar o contexto de crises política e econômica 
que todos enfrentamos, conseguimos exercer plenamente 
nosso papel, na base do diálogo, do entendimento e do 
respeito. Em um ano caracterizado pelo vigoroso debate 
político, a Assembleia de Minas mais uma vez deu voz aos 
diversos segmentos em que os mineiros são representados.

Merece destaque a significativa participação dos vários 
setores da sociedade nos trabalhos desta Casa. Essa 
presença certamente contribuiu para uma atuação mais 
efetiva dos parlamentares na representação do povo de 
Minas, na elaboração de leis e na fiscalização das políti-
cas públicas estaduais.

A ALMG aprovou importantes proposições nas mais diver-
sas áreas. No âmbito das finanças públicas, dignas de 
nota foram as aprovações, para o exercício de 2017, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado, da revi-
são do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Resultado da crise econômica, tramitou na Assembleia 
o projeto de resolução que ratificou o decreto que declara 
situação de calamidade financeira no Estado, com o propó-
sito de conferir mais autonomia ao Executivo mineiro no 
gerenciamento de despesas e receitas, de acordo com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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tura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo, com a extinção de órgãos e autarquias.

Dois projetos de grande envergadura foram conduzidos com êxito: o Plano Estadual de Cultura e o 

Plano Estadual de Educação, marcos regulatórios dessas áreas para os próximos dez anos. Por meio 

da realização de fóruns técnicos, aprimoramos, com as sugestões e a participação da sociedade civil, 

as proposições que instituem esses dois planos.

Ainda na área da Educação, destaca-se a lei que reajusta o salário dos servidores de acordo com o Piso 

Nacional do Magistério, bem como o debate público Base Nacional Comum Curricular.

Outro fato de grande repercussão foi a conclusão das atividades da Comissão Extraordinária das Bar-

ragens, no dia 7 de julho, quando se completavam oito meses do rompimento da Barragem de Fundão, 

em Mariana. Entre as recomendações e propostas da comissão estão os Projetos de Lei 3.676/16 e 

3.677/16, que alteram os licenciamentos ambientais de barragens minerárias e industriais e a destina-

ção dos recursos da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, 

Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários. Também merece registro o apoio à proposição 

de iniciativa popular, com mais de 56 mil assinaturas, que prevê uma legislação mais rigorosa em 

relação aos empreendimentos minerários.

A produção legislativa procurou dar conta da amplitude de temas de interesse da população, ressaltan-

do-se, dentre outras leis, a que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Sisema) e a que trata da definição de maus-tratos contra animais.

Na Saúde, a Assembleia de Minas teve atuação destacada, com a promoção do encontro internacional 

Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integralidade Possível, uma rica oportunidade de intercâmbio 

com países da América Latina, assim como com Portugal e Coreia do Sul.

Outra iniciativa importante foi a criação da Comissão de Desenvolvimento Econômico, originária da 

antiga Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. A nova comissão ganhou maior 

destaque no processo legislativo, passando a apresentar um olhar mais abrangente e atento sobre as 

questões econômicas. 

Com o fórum técnico Startups em Minas: a Construção de uma Nova Política Pública, a Assembleia trouxe 

para o primeiro plano esse tipo de empreendimento inovador. Organizado em parceria com diversas 

entidades, o evento teve o objetivo de receber propostas com vistas ao aprimoramento do projeto que 

trata da política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups. 

Na área de promoção da cidadania e dos direitos humanos, o Parlamento mineiro renovou seu com-

promisso com importantes segmentos da população, com destaque para a realização da 13ª edição do 

Parlamento Jovem e uma audiência pública para debater os dez anos da Lei Maria da Penha.
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dificações que agilizam o trabalho legislativo e ampliam a participação popular na produção das leis.

 

No âmbito da gestão institucional, teve reforço o plano de racionalização dos gastos da Assembleia, 

implementado em sintonia com a situação econômica do Estado e do País. 

Os desafios que marcaram o ano obedeceram a um compromisso com a seriedade e a transparência, 

em busca de resultados significativos para o Estado. Esse caminho é consequência de um diálogo 

que, mesmo marcado por posições diferentes entre situação e oposição, reflete o objetivo comum de 

promover cada vez mais a aproximação entre o Legislativo e a sociedade.

Enfrentando uma turbulenta conjuntura política e econômica, tanto em nível federal quanto estadual, 

alcançamos resultados que se devem ao esforço de todos – deputados e servidores –, com o apoio 

irrestrito da Mesa Diretora. Destaca-se aí a continuidade do Planejamento Estratégico da Assembleia.

Mais uma vez, o Legislativo estadual trabalhou para representar todos os mineiros, ao reafirmar seu 

compromisso com a participação popular, na permanente busca de soluções que correspondam às 

expectativas de cada cidadão, nos 853 municípios de Minas Gerais.

Deputado Adalclever Lopes
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais



aguardando

fotos da Flávia



Introdução

Desde 2015, o relatório institucional da Assembleia passou a 

organizar as informações referentes às atividades finalísticas 

segundo os grandes temas que orientam a discussão e o monito-

ramento das políticas públicas do Estado pela Assembleia. O obje-

tivo dessa nova estrutura é proporcionar aos cidadãos uma visão 

transversal das diferentes formas de atuação político-parlamentar, 

agrupadas de acordo com os assuntos de seu interesse.

Este relatório apresenta, então, um grande capítulo da atuação 

político-parlamentar em 2016, dividido em 25 seções, assim 

organizadas: Administração Pública; Agropecuária; Assistência 

Social; Ciência, Tecnologia e Inovação; Cultura; Defesa do Con-

sumidor; Direitos Humanos; Drogas; Educação; Energia; Esporte 

e Lazer; Finanças Públicas; Indústria, Comércio e Serviços; Meio 

Ambiente; Mineração; Municípios e Desenvolvimento Regional; 

Política Fundiária; Proteção aos Animais; Saneamento Básico; 

Saúde Pública; Segurança Pública; Trabalho, Emprego e Renda; 

Transporte e Trânsito; Turismo; e Destinatários (pessoas com de-

ficiência, idosos e mulheres). 

Em 2015, o tema da água em Minas foi tratado separada-

mente, por causa da realização de um grande evento sobre o 

tema. Em 2016, a água volta a ser abordada, agora dentro de 

Meio Ambiente. A proteção aos animais continuará a ser tratada 

em capítulo específico, devido à atuação da Comissão Extraordi-

nária de Proteção dos Animais, como uma importante instância 

de articulação e mobilização em torno do tema. Outro capítulo 

específico é dedicado a públicos destinatários de políticas públi-

cas, que também têm sido contemplados com diversas ações 

institucionais da Assembleia, com destaque para idosos, mulheres 

e pessoas com deficiência. 
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abordagem do tema nas atividades parlamentares em 2016, apontando os destaques nas discussões, 

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 

detalhados, 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 – englobando audiências públicas, reuniões 

com convidados e visitas – atinentes ao tema. 

É importante esclarecer que, como muitos eventos tratam de mais de um tema, eles acabam sendo 

contados em mais de um quadro. Com isso, a somatória de todos os eventos dos capítulos temáticos 

gerará um número total maior do que aquele efetivamente realizado pela Assembleia em 2016. Para 

corrigir essa distorção, logo após os capítulos temáticos, o relatório apresenta os números 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, podendo um mesmo 

requerimento ser contabilizado mais de uma vez. Também os números totais exatos estão na seção 

seguinte. 

Fechando o relatório, seguem capítulos dedicados aos canais de diálogo com a população e aos principais 

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. 



A Assembleia está presente no dia a dia dos mineiros de diversas formas, sempre 

preparada para ouvir suas necessidades e propor soluções. Por isso, foram criadas 

várias maneiras de manter você bem informado e pronto para opinar. Conheça o 

Portal da Assembleia, baixe o aplicativo, acompanhe pelas redes sociais, participe 

dos debates e audiências públicas que acontecem na sua cidade e fique ligado na 

TV Assembleia. Juntos vamoso construir uma Minas melhor.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CADA VEZ MAIS PRESENTE NA SUA VIDA

Saiba no Portal da Assembleia qual é o canal da TV Assembleia
na sua cidade: almg.gov.br/tv
Em BH: TV a cabo: 11 I TV aberta: 61,2 (digital) ou 35 (analógico)

www.almg.gov.br





Atuação
político-parlamentar

da Assembleia em temas

A atuação dos deputados se dá não só na As-
sembleia, por meio das atividades no Plenário 
e nas comissões, mas também no contato com 
a sociedade mineira e na intermediação de de-
mandas perante os poderes públicos. Esse con-
tato do deputado com os cidadãos lhe permite 
conhecer de perto as demandas da população, 
subsidiando e garantindo maior efetividade e 
legitimidade ao trabalho político-parlamentar.

O Plenário, constituído pelos 77 deputados, é o 
órgão deliberativo, em que os parlamentares dis-
cutem e votam as proposições que irão compor 
a legislação estadual. É também um espaço im-
portante para debates e pronunciamentos sobre 
temas relevantes. As comissões, por sua vez, 
são grupos de deputados,  especializados tema-
ticamente, que atuam na elaboração legislativa, 
opinando sobre os projetos em tramitação, e no 
acompanhamento e na fiscalização da execução 
das políticas públicas sob seu encargo.  Para isso, 
as comissões promovem estudos, visitas, audiên-
cias e debates com a participação da sociedade, 
na Capital e no interior.

Este capítulo destaca os principais resultados 
dessa atuação, organizados segundo temas e 
destinatários de políticas públicas.
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A discussão da temática Administração Pública na ALMG em 2016 foi dominada principalmente pelas pro-
posições e leis relacionadas com a reestruturação organizativa do Estado, que gerou grandes discussões.

No processo legislativo, destaca-se a tramitação de proposições que resultaram na Lei nº 22.257, de 
2016, que dispõe sobre a reforma administrativa, estabelecendo a estrutura orgânica da administração 
pública do Poder Executivo do Estado. Ainda no contexto da reforma administrativa, foram aprovadas 
diversas leis, que extinguem órgãos e reorganizam as atividades do Poder Executivo. Essas normas 
encontram-se destacadas no quadro abaixo.

Também se destacam:w as normas que tratam de direitos dos servidores atingidos pela decisão do 
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876; a Lei nº 22.261, de 2016, 
que trata da extinção das serventias (cartórios) de comarcas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
no interior do Estado; bem como a Lei nº 22.098, de 2016, e a Lei Complementar nº 138, de 2016, 
que dispõem sobre os direitos à saúde e assistência médica dos servidores atingidos pela decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876, com relação à Lei 
Complementar nº 100, de 2007.

Quanto à racionalização dos gastos públicos, merece ser mencionada a Lei nº 22.057, de 2016, que 
proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas estaduais incompletas ou que, embora concluídas, 
não estejam em condições de atender aos fins a que se destinam.

Destaca-se, também, a Lei nº 22.062, de 2016, que reajusta em 11,36% o salário dos servidores da 
educação, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2016. O índice foi baseado na correção do valor do 
piso salarial nacional do magistério, divulgado anualmente pelo Ministério da Educação. 

Dentro da área da administração pública, merece destaque uma parceria entre a Assembleia de Minas, 
o Tribunal de Contas do Estado e o Poder Executivo estadual, na divulgação do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC), conjunto de estratégias com o objetivo de melhorar a rela-
ção entre as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com o poder público. A Lei Federal nº 13.019, de 
31/7/14 é o principal instrumento de regulação dessa relação. Entre as ações de capacitação, desta-
cam-se a criação de uma página na internet com esclarecimentos sobre os conceitos principais que 
norteiam o MROSC e a realização de cursos on-line gratuitos, que atingiram mais de 600 participantes.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Administração pública

Lei Complementar nº 140, de 
12/12/2016

Autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a criar 
entidade de previdência complementar, dispõe sobre o processo de 
extinção do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais (Iplemg) e dá outras providências. 

Projeto de Lei Complementar 61/2016, de autoria do governador do 
Estado.
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Lei Complementar nº 141, de 
13/12/2016

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro 
de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua 
competência e dispõe sobre a carreira do Defensor Público.

Projeto de Lei Complementar 51/2016, de autoria da Defensoria Pública. 

Lei nº 22.073, de 28/4/2016

Altera a Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

Projeto de Lei 3.174/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.257, de 27/7/2016

Estabelece a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder 
Executivo e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.503/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.261, de 3/8/2016

Dispõe sobre a extinção das serventias que especifica, dá nova redação 
ao art. 300-I da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que 
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, 
e dá outras providências. 

Projeto de Lei 3.258/2016, de autoria do presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais.

Lei nº 22.284, de 14/9/2016

Extingue o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas 
Gerais (Detel-MG) e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.504/2016, de autoria do governador do Estado

Lei nº 22.285, de 14/9/2016

Extingue a autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais  
(IO-MG) e dá outras providências. 

Projeto de Lei 3.511/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.286, de 14/9/2016

Extingue o órgão autônomo Escritório de Representação do Governo do 
Estado de Minas Gerais em Brasília (ERMG-BR) e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.505/2016, de autoria do governador do Estado. 

Lei nº 22.287, de 14/9/2016

Autoriza a extinção da Companhia Mineira de Promoções (Prominas) e 
dá outras providências. 

Projeto de Lei 3.515/2016, de autoria do governador do Estado. 

Lei nº 22.288, de 14/9/2016

Extingue o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 
(Deop-MG) e dá outras providências. 

Projeto de Lei 3.509/2016, de autoria do governador do Estado. 

Lei nº 22.289, de 14/9/2016

Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia (Igtec) e dá outras 
providências. 

Projeto de Lei 3.506/2016, de autoria do governador do Estado. 

Lei nº 22.291, de 19/9/2016.

Extingue a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e 
Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex) e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.507/2016, de autoria do governador do Estado.
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Lei nº 22.293, de 20/9/2016

Extingue a Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento 
Agrário (Ruralminas) e dá outras providências. 

Projeto de Lei 3.510/2016, de autoria do governador do Estado. 

Lei nº 22.294, de 20/9/2016

Altera a denominação da Rádio Inconfidência Ltda. para Empresa 
Mineira de Comunicação (EMC), extingue a Fundação TV Minas Cultural 
e Educativa (TV Minas) e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.513/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 2.241, de 16/12/2016

Cria o Conselho Estadual da Juventude (Cejuve-MG) e dá outras 
providências. 

Projeto de Lei 3.846/2016, de autoria do governador do Estado.

Resolução nº 5.513, de 
12/12/2016

Reconhece o estado de calamidade pública de ordem financeira no 
Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto nº 47.101, de 5 de 
dezembro de 2016.

Projeto de Resolução 40/2016, de autoria da Mesa da Assembleia.

Destaque:

Reforma Administrativa

– Lei nº 22.257, de 20/7/2016 – Estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo
– Lei nº 22.291, de 19/9/2016 – Extinção da Hidroex 
– Lei nº 22.293, de 20/9/2016 – Extinção da Ruralminas
– Lei nº 22.294/2016 – Extinção da TV Minas
– Lei 22.289, de 14/9/2016 – Extinção do Igtec
– Lei 22.288, de 14/9/2016 – Extinção do Deop-MG
– Lei 22.287, de 14/9/2016 – Autorização para extinção da Prominas
– Lei 22.286, de 14/9/2016 – Extinção do ERMG-BR 
– Lei 22.285, de 14/9/2016 – Extinção da IO-MG
– Lei 22.284, de 14/9/2016 – Extinção do Detel-MG 
– Lei 22.073, de 28/4/2016 – Adequação da estrutura orgânica da Feam, do IEF e do Igam

As leis aprovadas estabelecem novo marco legal sobre a Administração Pública do Poder Executivo para 
permitir maior responsividade nos momentos de crise e garantir a proximidade com o cidadão. A Lei nº 
22.257, de 2016, em síntese: fixa normas gerais e diretrizes para a estruturação dos órgãos, autarquias 
e fundações; desmembra, transforma e extingue secretarias e outros órgãos públicos; promove alterações 
na subordinação de conselhos, na vinculação de entidades e na composição de colegiados e câmaras, com 
o objetivo de aperfeiçoar a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas e 
apoiar o desenvolvimento regional, com vistas à redução das disparidades regionais, e permitir completa 
integração entre o planejamento e a execução das ações estatais; realiza a transformação de cargos de 
provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo 
(DAD), Funções Gratificadas (FGD) e Gratificações Temporárias Estratégicas (GTE) em valor unitário e também 
a sua transferência entre os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Durante a tramitação da proposição que deu origem à lei, a matéria sofreu modificações decorrentes de 
sugestões de emendas de origem parlamentar e do governador, com a finalidade de adequação à legislação 
vigente e às demandas institucionais e provenientes da sociedade civil. Destacam-se as seguintes: a) fusão da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sectes), passando a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes); b) descrição das competências das secretarias e órgãos 
do Estado, deixando claro que caberá ao decreto apenas estabelecer as atribuições decorrentes dessas
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criadas por lei, transferindo para o decreto somente os atos relativos à sua instalação e ao seu funcionamento; 
d) acréscimo de dispositivo para esclarecer que os quantitativos resultantes da transformação de cargos, 
funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas prevista na proposição serão destinados à 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e identificados em decreto; e) manutenção da 
Ouvidoria-Geral do Estado como órgão autônomo de controle interno. 

A aprovação das leis da Reforma do Estado integram um conjunto de medidas propostas pelo governador do 
Estado de Minas Gerais que visaram à readequação da estrutura orgânica da administração pública do Poder 
Executivo, em busca da racionalização da estrutura administrativa, da otimização dos gastos e da relação 
entre meios e fins, com economia e qualidade na prestação dos serviços públicos.

Gestão de pessoas

Lei Complementar nº 138, de 
28/4/2016

Dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores 
atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876 e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar 50/2016, de autoria do governador do 
Estado.

Lei Complementar nº 139, de 
3/5/2016

Dispõe sobre a transformação de cargos de Juiz de Direito em cargos 
de Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau, no âmbito da Justiça 
Comum estadual, altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 
2001, e dá outras providências. 

Projeto de Lei Complementar 49/2016, de autoria do presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado.

Lei nº 21.976, de 24/2/2016

Fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do 
Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) para o ano de 2016.

Projeto de Lei 3.173/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.062, de 20/4/2016

Altera a Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre a 
política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação 
Básica do Poder Executivo e altera a estrutura da carreira de professor 
de educação básica, e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.396/2016, de autoria do governador do Estado.
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Lei nº 22.086, de 02/05/2016

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Assembleia Legislativa referente ao ano de 2016.

Projeto de Lei 3.453/2016, de autoria da Mesa da Assembleia.

Lei nº 22.087, de 2/5/2016

Concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do 
Poder Judiciário do Estado referente à data-base de 2015.

Projeto de Lei 3.231/2016, do presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais.

Lei nº 22.088, de 2/5/2016

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Ministério Público do Estado referente ao ano de 2015.

Projeto de Lei 3.195, de autoria do procurador-geral de Justiça.

Lei nº 22.098, de 4/5/2016

Dispõe sobre a prestação de serviços de assistência médica, 
hospitalar e odontológica, bem como social, pelo Estado aos servidores 
atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.876 e dá outras providências

Projeto de Lei 3.230/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.415, de 16/12/2016

Fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para o período 
de 2017 a 2019 e dá outras providências. 

Projeto de Lei 3.845/2016, de autoria do governador do Estado.

Destaque:

Direitos dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.876 

– Lei nº 22.098, de 4/5/2016 – Assistência médica, hospitalar, odontológica e social aos servidores que especifica

A lei permite ao servidor público estadual desligado do Estado de Minas Gerais em 31 de dezembro de 
2015, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.876, a qual declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da 
Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de novembro de 2007, vincular-se temporariamente ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) para obter acesso aos serviços de assistência 
médica, hospitalar e odontológica, bem como social. A assistência será prestada pelo Ipsemg, de forma 
excepcional e temporária, exclusivamente aos beneficiários que venham a formalizar essa opção no prazo 
de noventa dias contados da data de publicação da lei, mediante formulário próprio, sendo extensível aos 
seus dependentes, prestação esta que se estenderá até 31 de dezembro de 2018. O beneficiário que optar 
pela assistência arcará com o custeio a ela relativo, mediante o pagamento de contribuição diretamente ao 
Ipsemg, sem prejuízo de eventual pagamento da coparticipação.

– Lei Complementar nº 138, de 28/4/2016 – Licença para tratamento de saúde dos servidores que especifica

Essa lei assegura aos servidores afastados de suas funções em decorrência de licença para tratamento 
de saúde e que foram desligados do Estado em 31 de dezembro de 2015, por força de decisão judicial do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.876, ou cuja licença não tenha sido renovada a partir 
de 17 de dezembro de 2015, que seja restabelecida a licença, desde que esta não ultrapasse o prazo a que 
se refere o art. 13 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002. Quando licenciado, o beneficiário 
perceberá o valor equivalente à última remuneração recebida antes do desligamento.  

A licença será convertida em aposentadoria por invalidez se, dentro do prazo legal de vigência, assim opinar 
a junta médica competente. Incidirá a contribuição previdenciária sobre a remuneração da licença para 
tratamento de saúde, garantindo-se o cômputo do tempo de contribuição correspondente para fins de 
aposentadoria e pensão.
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Gestão governamental

Lei nº 22.421, de 19/12/2016

Dispõe sobre a inserção, nos editais de licitação, de disposições voltadas 
para a proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços. 

Origem: Projeto de Lei 15/2015, de autoria do deputado Inácio Franco.

Gestão patrimonial e de bens

Lei nº 22.448, de 22/12/2016

Dispõe sobre a utilização de lâmpadas que adotem tecnologia de maior 
eficácia energética e luminosa em construções e projetos executados 
por órgãos ou entidades da administração pública estadual.

Origem: Projeto de Lei 2.194/2015, de autoria do deputado Luiz 
Humberto Carneiro.

Destaque:

Proibição de inauguração e entrega de obra pública inacabada – Lei nº 22.057, de 12/4/2016

Essa lei foi aprovada com vistas a coibir os abusos praticados por alguns políticos que fazem das obras 
inacabadas verdadeiros palanques eleitoreiros, sem se preocupar com o real atendimento das necessidades 
da população. Inúmeros são os casos de unidades públicas de saúde inauguradas sem contar com o 
número mínimo de profissionais necessário para atendimento, viadutos e pontes sem contenções laterais, 
rodovias com asfaltamento inconcluso e unidades de ensino funcionando de forma precária. Durante a 
tramitação, a proposição recebeu um substitutivo para restringir a medida às obras públicas estaduais. Na 
fase de sanção, recebeu veto total por parte do governador, sob a justificativa de que o texto do projeto 
era inconstitucional e contrário ao interesse público, além de violar a iniciativa, que, no seu entendimento, 
era dele próprio. O governador argumentou também que a Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas manifestou ser viável a realização dos eventos, pois muitas obras podem ser usufruídas pela 
população, mesmo que restem ainda pequenos serviços a serem realizados. A Assembleia Legislativa, 
no entanto, derrubou parcialmente o veto, ao considerar que a lei, tal como foi proposta por esta Casa, 
obrigará os agentes públicos a serem mais responsáveis e zelosos com o patrimônio público e evitará o 
uso de obras inconclusas para promoção pessoal.
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Proposições em fase final de tramitação

Gestão de pessoas

Projeto de Lei 780/2015

Acrescenta parágrafo único ao art. 64 da Lei nº 14.310, de 19 de junho 
de 2002. (Inclui dispositivos a respeito das transgressões que afetam a 
honra pessoal e o decoro da classe no Código de Ética dos Militares do 
Estado de Minas Gerais).

Autor: Deputado Cabo Júlio

Gestão governamental

Projeto de Lei 1.588/2015

Altera o art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Autor: Deputado Carlos Pimenta

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Administração pública: 6 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Administração Pública 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social 
Comissão de Participação Popular 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Cultura

1*
1
2*
1
1
1

Central: 6

Controle da administração pública: 7 eventos

Comissão de Administração Pública 
Comissão de Cultura
Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

2
1
2
2

Central: 7

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Administração Pública
Comissão de Saúde

4
1 Central: 5

Gestão governamental: 5 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

2*
4* Central: 5

Gestão patrimonial e de bens: 1 evento

Comissão de Administração Pública 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Administração pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Administração Pública
Comissão de Saúde

3

1
1
1

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública

4
2
1
1
1

Controle da administração pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Direitos Humanos

5
3
1
1
4
2
2

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2
1
1
5
4
2
1
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2
1
2
1
1
2

3

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Cultura
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Constituição e Justiça

9
2
34
1
6
6

16
1
2
1

1

Gestão governamental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública 1

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

5
2
1

Gestão patrimonial e de bens

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

1
1

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

1
1
6
1
1
1

Observação: Embora faça parte também do tema Administração Pública, a parte de Planejamento e 
Orçamento será tratada unicamente dentro do tema Finanças Públicas.



Em 2016, artesãos de todo o Estado expõem, na Galeria de Arte, sua arte e seu ofício.  
Aqui, as mãos que criam e mantêm vivos nossos costumes encontram seu espaço.
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Dois assuntos dominaram grande parte dos debates na Comissão de Agropecuária e Agroindústria: 
as grandes cadeias produtivas de Minas e a segurança no campo. Em diversas viagens da comissão, 
foram discutidos o café, a carne e o leite, entre outros temas. Já a segurança no campo foi um tema 
que se impôs em diversas audiências públicas, com relatos de furtos e agressões a produtores. As 
principais causas apresentadas para o aumento de violência no meio rural são a falta de estrutura, o 
tráfico de drogas e o aumento do número de menores infratores.

O debate público Segurança no Campo, promovido pelas Comissões de Segurança Pública e de Agro-
pecuária e Agroindústria na Capital mineira, trouxe a informação de que o número de crimes em Minas 
Gerais teve um aumento de mais de 100% nos últimos quatro anos e o ritmo de crescimento da vio-
lência na zona rural tem acompanhado o das cidades. 

Em audiências da Comissão de Agropecuária e Agroindústria com o objetivo de discutir questões re-
lativas à Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional (Gedima) 
e ao Plano de Cargos e Salários do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), o Executivo anunciou o 
pagamento de parcelas para quitação da gratificação.

Uma das audiências realizadas pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Agropecuária 
e Agroindústria discutiu os desafios da cadeia produtiva do leite (o Estado é o primeiro produtor do 
País) e as dificuldades enfrentadas pelo produtor, que sofre com o aumento no custo da produção e a 
diminuição no preço do produto. 

Em Carmo do Rio Claro, foi divulgado o Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino 
do Estado de Minas Gerais (Pró-Genética). Criado em 2006, o programa promove, regionalmente, 
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rebanho bovino foi apontado como uma das principais inovações de Minas no setor.

Foram visitadas pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria cidades de diversas regiões do Estado, 
como Bom Despacho, Machado, Campos Altos, Carmo do Rio Claro, Itaúna, Uberaba, entre outras.

Quanto à produção legislativa na área, deve-se registrar a Lei nº 22.111, de 11 de maio de 2016, que 
institui o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região da Zona da Mata. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Cadeias produtivas da agropecuária

Lei nº 22.111, de 11/5/2016

Institui o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região da 
Zona da Mata. 

Projeto de Lei 291/2015, de autoria do deputado Braulio Braz.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Agropecuária: 17 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Minas e Energia

16*
1*
1*
1

Central: 16
Centro-Oeste : 1

Destaque:

Debate público Segurança no Campo

Realizado pelas Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Segurança Pública, em agosto, o evento 
debateu a segurança pública no campo e a busca de alternativas para o enfrentamento do aumento da violência.

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Agropecuária e Agroindústria 2 Central

Instrumentos de desenvolvimento agrário: 1 evento

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1 Central

Cadeias produtivas de agropecuária: 11 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 
Comissão de Desenvolvimento Econômico

9*
4*

Central: 5
Triângulo: 2
Sul de Minas: 2
Centro-Oeste: 1
Alto Paranaíba: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Agropecuária

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

Agricultura familiar

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

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico

2
2
1

Instrumentos de desenvolvimento agrícola

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico

6
4

Cadeias produtivas de agropecuária

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Minas e Energia
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

2
7
1
1
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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A política de assistência social se configura como política de proteção social, não contributiva, de res-
ponsabilidade do Estado, que visa prover famílias e grupos sociais específicos das garantias de sobre-
vivência, de acolhida e de convívio familiar e comunitário, por meio de programas, serviços e benefícios 
de proteção social, hierarquizados em proteção básica e proteção especial.

Essa concepção da assistência social está fundamentada na Constituição Federal de 1988, que, em 
seu artigo 194, dispõe que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de inicia-
tiva dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relacionados à saúde, à 
previdência e à assistência social.

Na produção legislativa, destaque-se a aprovação de duas normas relevantes na área da assistência 
social: a Lei 22.450/16, que determina que a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na 
recuperação do usuário de álcool e outras drogas terá ações específicas para as mulheres, e a Lei 
22.460/16, que estabelece as diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Proteção social

Lei nº 22.450, de 22/12/2016

Acrescenta o inciso V ao art. 1º da Lei nº 16.276, de 19 de julho 
de 2006, que dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no 
tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo 
de álcool e outras drogas. 

Projeto de Lei 2.919/2015, de autoria do deputado Léo Portela.

Lei nº 22.460, de 23/12/2016

Estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades 
terapêuticas no Estado. 

Projeto de Lei 2.669/2015, de autoria do deputado Antonio Jorge.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Assistência social: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Assistência social

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

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Participação Popular 
Comissão de Direitos Humanos

1
1
1

Proteção social

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária do Idoso 1

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

Comissão de Participação Popular 
Comissão de Segurança Pública

4
1

Estratégia articulada de enfrentamento à pobreza

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

Comissão de Participação Popular 1
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O fórum técnico Startups em Minas: A Construção de uma Nova Política Pública foi o principal destaque 
dentro do tema Ciência, Tecnologia e Inovação. Organizado em parceria com entidades da sociedade civil 
e do poder público, o evento teve o propósito de receber propostas da sociedade com vistas ao aprimo-
ramento do projeto de lei 3.578/2016, que trata da política estadual de estímulo, incentivo e promoção 
ao desenvolvimento de startups. O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo, 
com mais de 4 mil startups instaladas, e Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking do país.

Como parte do fórum técnico, foi realizado também o debate público Desenvolvimento Econômico-Social 
de Minas Gerais: o impacto do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o intuito de debater 
questões relevantes para embasar a elaboração do marco regulatório sobre as startups no Estado. 

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Fórum técnico Startups em Minas:  A Construção de uma Nova Política Pública

Descrição:

Evento propositivo realizado pela Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais para debater propostas para 
subsidiar a elaboração de um marco regulatório 
do ecossistema das startups em Minas Gerais, em 
especial para o aprimoramento do Projeto de Lei 
3.578/2016, que dispõe sobre a estruturação de 
política estadual para o setor. 

A organização do evento foi coordenada pela Comis-
são de Desenvolvimento Econômico. 

Na fase de interiorização, cada encontro regional, 
além da votação e priorização de propostas, pôde 
eleger até 12 representantes regionais para partici-
parem da etapa final, em Belo Horizonte. 

Comissão organizadora:

Por ser evento institucional de construção coletiva, 
31 instituições da sociedade civil e do poder 
público participaram da formatação do evento, em 
10 reuniões preparatórias, realizadas entre julho e 
outubro de 2016.

Consulta pública (online):

De 28 de setembro a 4 de novembro de 2016
Portal da Assembleia

Contribuições recebidas: 13
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1 – Receber propostas e sugestões da sociedade 
para subsidiar a elaboração de um marco regulatório 
do ecossistema das startups em Minas, em especial 
para o aprimoramento do Projeto de Lei 3.578/2016, 
que dispõe sobre a política estadual de estímulo, in-
centivo e promoção ao desenvolvimento de startups; 

2 – discutir o conceito e o papel das startups, con-
siderando seu lugar no Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e identificar os principais ato-
res do ecossistema do setor e suas atribuições; 

3 – promover o debate sobre o papel do empreende-
dorismo de alto impacto na promoção de uma nova 
organização econômica, seguindo novos modelos 
produtivos e de negócios, capazes de diversificar e 
dinamizar a economia e de promover ações de de-
senvolvimento regional; 

4 – discutir estratégias de visibilidade e capilaridade 
das ações pioneiras de inovação desenvolvidas em 
Minas Gerais; 

5 – realizar análise comparada de ecossistemas exi-
tosos em outros estados e outros países.

Encontros regionais:

Santa Rita do Sapucaí (6/10/16)
Uberlândia (25/10/16)
Viçosa (27/10/16)
Montes Claros (4/11/16)

Números:

• Novas propostas priorizadas: 46
• Expositores: 22
• Participantes: 227
• Instituições representadas: 107
• Representantes regionais eleitos: 39

Etapa final:

23, 24 e 25 de novembro de 2016
Belo Horizonte

Números:

• Documento final: 32 propostas 
• Expositores: 12 
• Participantes: 161 
• Instituições representadas: 68 
• Comitê de Representação: 25 instituições

Destaques relacionados em 2016:

– 17/5/2016 – Audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a importância 
das startups para o desenvolvimento de Minas Gerais.

– 7/10/2016 – Debate público Desenvolvimento Econômico e Social de Minas Gerais: O Impacto do Código 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Eventos de comissão

Ciência, tecnologia e inovação: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

1
1

Central: 1
Centro-Oeste: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Ciência, tecnologia e inovação

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social

1

Inovação

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

Comissão de Desenvolvimento 
Econômico

2

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC)

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

Comissão do Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas

4



32

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16 5 – CULTURA

Em 2016, a Assembleia Legislativa trabalhou intensamente para aprimorar, com a participação da 
sociedade civil, o Projeto de Lei 2.805/2015, que institui o Plano Estadual de Cultura, encaminhado a 
esta Casa pelo governador do Estado, em agosto de 2015. De duração decenal, o plano, que contém 
as políticas públicas culturais para o Estado, está previsto na Constituição do Estado, na Constituição 
da República e na Lei Federal nº 12.343/2010, que institui o Plano Nacional de Cultura e cria o Sistema 
Nacional de Informações e Indicadores Culturais.

Com a finalidade de viabilizar a discussão do plano, a ALMG promoveu o fórum técnico Plano Esta-
dual de Cultura, para cujo planejamento foram realizadas 17 reuniões preparatórias, iniciadas já em 
setembro de 2015. Paralelamente, entre abril e maio, também foi realizada uma consulta pública pela 
internet para recolher outras contribuições para o texto. 

Com o objetivo de facilitar a apreciação popular, as propostas foram distribuídas em três grupos temá-
ticos: Garantia dos direitos culturais, Sistema estadual de cultura e Sistema de financiamento à cultura. 
Depois de três dias de intensas discussões, no evento final, em junho, elaborou-se um documento final 
com 280 propostas.

Instituiu-se então o Comitê de Representação do fórum técnico, que analisou as contribuições do fórum 
e aprovou relatório com as sugestões de encaminhamento das propostas, entregue à Mesa da Assem-
bleia. Ao discutir, no 1º turno, o PL 2.805/2015, a Comissão de Cultura aprovou a análise realizada pelo 
Comitê de Representação no relatório apresentado e incorporou ao seu parecer a quase totalidade das 
sugestões de encaminhamento nele contidas. O projeto continuará a tramitar em 2017.

Além do Plano Estadual de Cultura, outros assuntos também receberam a atenção da Comissão de 
Cultura, em 2016. Os membros da comissão estiveram em Ibirité, para acompanhar a visita do secre-
tário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo, ao Teatro do Centro Educacional da cidade. A prefeitura, 
responsável pela administração do espaço, quer estabelecer uma parceria com o governo do Estado 
para oferecer, em Ibirité, cursos técnicos do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), da 
Fundação Clóvis Salgado. 

Em outra oportunidade, a Comissão de Cultura visitou a sede da Imprensa Oficial de Minas Gerais, para 
conhecer os projetos, as instalações, o parque gráfico e as demandas dos servidores, preocupados 
com a extinção do órgão, após 126 anos de fundação.

Em reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a Comissão de Cultura deba-
teu o reconhecimento do conjunto arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanida-
de pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Por fim, a Comissão de Cultura visitou o Município de Além Paraíba para verificar as condições do 
patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário naquela localidade.

Na produção legislativa, foram aprovadas sete leis relativas a declarações de patrimônio cultural mi-
neiro. A aprovação das normas em questão reforça o reconhecimento do Poder Legislativo a importantes 
manifestações culturais do Estado, que refletem a identidade, os hábitos e os costumes do povo mineiro. 
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Direitos culturais

Lei nº 22.453, de 23/12/2016

Declara patrimônio cultural mineiro a Orquestra Sinfônica da Polícia 
Militar de Minas Gerais.

Projeto de Lei 784/2015, de autoria do deputado Cabo Júlio.

Lei nº 22.454, de 23/12/2016
Declara patrimônio cultural do Estado o ofício das quitandeiras. 

Projeto de Lei 1.615/2015, de autoria do deputado Agostinho Patrus Filho.

Lei nº 22.455, de 23/12/2016

Declara patrimônio cultural do Estado a Festa Nacional do Biscoito em 
Japonvar.

Projeto de Lei 2.037/2015, de autoria do deputado Carlos Pimenta.

Lei nº 22.456, de 23/12/2016
Declara patrimônio cultural do Estado a Vesperata de Diamantina.

Projeto de Lei 2.038/2015, de autoria do deputado Carlos Pimenta.

Lei nº 22.457, de 23/12/2016

Declara patrimônio cultural do Estado o modo de fazer tricô do Município 
de Monte Sião.

Projeto de Lei 2.130/2015, de autoria do deputado Ulysses Gomes.

Lei nº 22.458, de 23/12/2016
Declara patrimônio cultural do Estado a gastronomia mineira.

Projeto de Lei 2.761/2015, de autoria do deputado Agostinho Patrus Filho. 

Lei nº 22.462, de 23/12/2016

Declara patrimônio cultural mineiro a Banda Sinfônica do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Projeto de Lei 450/2015, de autoria do deputado Cabo Júlio.
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Evento institucional

Fórum técnico Plano Estadual de Cultura

Descrição:
Evento propositivo realizado pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais para debater o Plano Estadual de 
Cultura, constante do PL 2.805/2015.
A organização de evento foi coordenada pela Comissão 
de Cultura. 
Na fase de interiorização, cada encontro regional, além 
da votação e priorização de propostas, pôde eleger até 
13 representantes regionais para participarem da etapa 
final, em Belo Horizonte. 

Encontros regionais:
Ouro Preto (22/2/16)
Araxá (29/2/16)
Paracatu (8/3/16)
Divinópolis (14/3/16)
Governador Valadares (29/3/16)
Montes Claros (4/4/16)
Araçuaí (11/4/16)
Alfenas (18/4/16)
Uberlândia (26/4/16)
Cataguases (2/5/16)
Santa Luzia (9/5/16)
Januária (17/5/16)

Números:
• Novas propostas priorizadas: 216
• Expositores: 36
• Participantes: 1.328
• Instituições representadas: 631
• Representantes regionais eleitos: 151

Objetivo:
Buscar, junto aos diversos segmentos da sociedade e 
às entidades representativas da sociedade civil e dos 
setores público e privado, subsídios para a discussão 
do PL 2.805/2015, que estabelece o Plano Estadual 
de Cultura em Minas Gerais, com diretrizes, metas e 
estratégias para a política de cultura do Estado nos 
próximos dez anos. 

Comissão organizadora:
Por ser evento institucional de construção coletiva, 
22 instituições da sociedade civil e do poder público 
participaram da formatação deste evento, em 17 
reuniões preparatórias, realizadas entre setembro de 
2015 e junho de 2016.

Etapa final:
8, 9 e 10 de junho de 2016
Belo Horizonte

Números:
• Documento final: 280 propostas
• Expositores: 11
• Participantes: 213
• Instituições representadas: 56
• Comitê de Representação: 20 instituições

Consulta pública (online):
De 18 de abril a 18 de maio de 2016

Contribuições recebidas: 80
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Destaques relacionados em 2016:

– 6/7/2016 – Instalação do Comitê de Representação do fórum técnico Plano Estadual de Cultura, em reunião 
da Comissão de Cultura.

– Julho-Setembro/2016 – reuniões do Comitê de Representação para análise das propostas constantes no 
documento final desse fórum técnico e apresentação de sugestões de encaminhamentos. Os resultados 
desse trabalho foram reunidos no Relatório de Evento Institucional nº 2/2016, publicado no Diário do 
Legislativo em 12/11/2016.

– 23/11/2016 – Aprovação do Relatório de Evento Institucional nº 2/2016 pela Comissão de Cultura. 

Eventos de comissão

Direitos culturais: 16 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Cultura 
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 
Comissão de Participação Popular

13*
3*
1

Central: 16

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Cultura

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

Comissão de Cultura 2

Direitos culturais

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

1
2

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

Comissão de Cultura 4

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Ao longo da atual legislatura, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte tem atuado em 
parceria com o Procon Assembleia (que completou 18 anos em 2016), trabalho conjunto que se acen-
tuou neste ano. Nessa área, destacam-se algumas ações.

Em fevereiro, houve audiência pública para apresentação do Relatório de Atividades do Procon em 
2015, ano marcado pela remodelação de diversas rotinas internas do órgão, com vistas a aperfeiçoar 
o atendimento e adaptar-se a novos desafios. A atuação do Procon em 2016 está relatada na seção 
Cidadania, Memória e Cultura deste relatório.

Em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor e do Dia Internacional do Consu-
midor, celebrado em 15 de março, uma audiência pública discutiu os avanços e os desafios na garantia 
dos direitos do consumidor, como o alto nível de endividamento da população e as precauções que 
devem ser tomadas para evitar o problema.

Outra reunião debateu a ameaça de limitação da internet banda larga, que gerou grande repercussão e 
protestos em todo o País nos últimos meses. A mudança, que já havia sido anunciada pelas operadoras 
e pela própria Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi suspensa após uma série de questio-
namentos dos órgãos de defesa dos consumidores e dos próprios usuários da banda larga. Mas o tema 
ainda permanece em estudo na Anatel, conforme alerta o Procon Assembleia. Representantes de órgãos 
de defesa do consumidor afirmaram, porém, que a tendência na maioria dos países é de internet ilimitada.

A possibilidade de aumento da tarifa de água foi outro assunto em debate na comissão, no início de 
maio. A inflação, alavancada pelo aumento no valor da energia, e a retração do mercado, com a queda 
na arrecadação da Copasa, foram algumas das causas apresentadas pela Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae) para 
justificar o aumento de 13,9% no valor da conta de água.

Uma das audiências que mais repercutiram na área de Defesa do Consumidor tratou de eventos open 
bar. A reunião contou com a participação de seis comissões e 18 parlamentares. O objetivo foi a dis-
cussão do Projeto de Lei 704/15, que proíbe a exploração de atividade econômica que consista na 
realização de eventos chamados open bar, caracterizados pela cobrança de ingresso que permita o 
consumo liberado de bebidas alcoólicas.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Defesa do consumidor: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte 1 Central

Educação e informação: 1 evento

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte 1 Central
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Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do 
Contribuinte
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública 
Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Esporte e Lazer

1*

1*
1*
1*
1*
1*

Central

Defesa do consumidor e responsabilização: 2 eventos

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte 
Comissão de Segurança Pública

2 Central: 2

Regulação econômica: 2 eventos

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte 2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Defesa do consumidor

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

Educação e informação

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

6

Proteção do consumidor

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
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico

2

1

Defesa do consumidor e responsabilização

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização
Comissão de Minas e Energia

1

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

7

Regulação econômica

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
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico

10

1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pelo seu caráter de transversalidade, não apenas a Comissão de Direitos Humanos, mas diversas 
comissões trataram da questão dos direitos humanos, durante todo o ano. Adoção ilegal de crianças 
no interior do Estado, precarização do trabalho, fortalecimento da democracia e políticas públicas de 
proteção a mulheres e crianças foram alguns dos assuntos que dominaram as audiências públicas.

Diversos casos de tráfico de crianças foram relatados em Santos Dumont, na Zona da Mata, durante 
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Relatos lembraram crianças que teriam sido le-
vadas ilegalmente para a Europa e nunca voltaram. Os alvos eram famílias pobres, geralmente negras 
e de pais analfabetos. 

As Políticas de Proteção aos Direitos Humanos (relacionadas a mulheres, adolescentes, crianças, 
negros, LGBT) foram também assunto predominante nos debates. Uma audiência pública da Comis-
são Extraordinária das Mulheres, nos dez anos de vigência da Lei Federal nº 11.340, de 2006 (Lei 
Maria da Penha), avaliou os avanços e desafios dessa lei no período. A Comissão de Participação 
Popular debateu a “cultura do estupro”, termo usado para abordar as formas utilizadas pela socie-
dade para culpar as vítimas de assédio sexual e considerar normal o comportamento sexual violento 
dos homens.

As Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular trataram da violência sexual contra 
crianças e adolescentes, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. O genocídio da juventude negra e LGBT foi destaque em debate 
sobre a Política Estadual da Juventude, realizado pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. 
Militantes de movimentos sociais criticaram a alta vulnerabilidade de jovens já segregados na 
sociedade.

Sobre o rompimento da barragem, em Mariana, ocorrido em 5/11/2015, a Comissão de Direitos Huma-
nos foi a primeira a visitar o local. Após um ano do fato, a comissão realizou audiências públicas para 
debater o documentário Memórias rompidas: um ano depois da lama, produzido pela TV Assembleia, 
bem como as consequências dessa tragédia no Estado.

As ocupações urbanas e rurais pautaram fortemente a agenda da Comissão de Direitos Humanos, com 
a realização de audiências públicas para debater o direito à moradia em Belo Horizonte e Região Me-
tropolitana, especialmente no que se refere às ações judiciais e às remoções ocorridas nas Ocupações 
Maria Vitória, Maria Guerreira e Jardim Filadélfia.

Em agosto, deputados e representantes de movimentos sociais apoiaram a série de protestos e mo-
bilizações no País para enfrentar a possibilidade de corte de direitos sociais e trabalhistas. O debate 
aconteceu em reunião da Comissão de Direitos Humanos para discutir Democracia, liberdade e direitos 
humanos no Brasil e em Minas Gerais. 

Com o propósito de debater o fortalecimento da democracia, audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos, em Ibirité (RMBH), avaliou o envolvimento de jovens na política. Dentro do tema, foi debatido 
o período de ditadura militar no Brasil e seus efeitos na sociedade.
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sobre a política de atendimento à mulher vítima de violência (detalhada na seção Mulheres, deste rela-
tório), e o Projeto de Lei 1.831/16, que propõe diretrizes para a Política Estadual de Defesa dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Direitos humanos

Lei nº 22.446, de 21/12/2016

Altera a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, que institui a 
Comenda da Paz Chico Xavier.

Projeto de Lei 1.601/2015, de autoria do deputado Fábio Cherem.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Direitos humanos: 15 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Participação Popular

13*
1*
2

Central: 13
Ouro Branco
Brumadinho

Restauração dos direitos humanos: 18 eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Participação Popular

8*
2*
1*
10*

Central: 16
Mata: 1
Norte de Minas: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Direitos Humanos 1 Central

Promoção dos direitos humanos: 10 eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular 

9*
2*

Central: 10

Acesso à justiça: 1 evento

Comissão de Participação Popular 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Direitos humanos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária das Barragens

4
1

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

Comissão de Direitos Humanos 18

Restauração dos direitos humanos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Administração Pública

3
5
1
1

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

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Administração Pública
Comissão Extraordinária das Barragens

67
46
3
2
3

Direito à memória e à verdade

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

Comissão de Direitos Humanos 1

Promoção dos direitos humanos

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

Comissão de Direitos Humanos 6

Acesso à justiça

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico

1

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

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Barragens

18
2
1
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Entre as iniciativas da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas, destaca-se a 
adesão da comissão à campanha Cerveja Também É Álcool, visando a apoiar o projeto de lei de iniciativa 
popular que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº 9.294, de 1996, para que as restrições 
à publicidade passem a abranger toda bebida com graduação alcoólica igual ou superior a 0,5 grau 
Gay-Lussac, conforme definição técnica do Decreto Federal nº 6.117, de 2007, que aprova a Política 
Nacional Sobre o Álcool. Com esse intuito, a comissão participou da Assembleia Geral para a constitui-
ção da Associação Nacional pela Restrição da Propaganda de Bebidas Alcoólicas, em Brasília. Além disso, 
realizou audiência pública em Mantena para discutir o impacto da propaganda no consumo de bebidas 
alcoólicas entre os jovens e a necessidade de adequação da Lei Federal nº 9.294, de 1996.

Outro debate importante foi relativo ao Projeto de Lei 3.196/2016, que regulamenta a exposição e a 
venda de produtos derivados do tabaco, fumígenos ou não, nos pontos de venda, e os avanços dos 
programas de prevenção e controle do tabagismo, em virtude do Dia Mundial Sem Tabaco, comemo-
rado em 31 de maio.

Bastante significativa também foi a apresentação dos resultados da pesquisa sobre os padrões genéticos 
do alcoolismo e seus reflexos nas políticas públicas de prevenção e tratamento da dependência química, 
feita por Ana Lúcia Brunialt Godard, professora-associada da Universidade Federal do Estado de Minas 
Gerais (UFMG) e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Genética da mesma universidade.

Além disso, a comissão visitou o Centro Jurídico da Universidade Newton Paiva para discutir a possibi-
lidade de implementar projeto-piloto de justiça terapêutica em Belo Horizonte.

Por fim, debateu a experiência uruguaia de legalização da maconha, com a presença do professor de 
Direito Processual Santiago Pereira, da Universidade de Montevidéu, que teve papel importante no 
processo de regulamentação do uso da cannabis, recentemente adotado no Uruguai.

A relação das comunidades terapêuticas com o Estado, tendo em vista o Marco Regulatório do Terceiro 
Setor (Lei Federal nº 13.019, de 2014) e o Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas (Reso-
lução Conad nº 1/2015) foi outro tema discutido em profundidade pela comissão. A Lei nº 22.460, de 
2016, relatada no tema Assistência Social, estabelece as diretrizes para o atendimento prestado pelas 
comunidades terapêuticas. Também relatada na Assistência Social, a Lei nº 22.450, de 2016 deter-
mina que a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na recuperação do usuário de álcool e 
outras drogas tenha ações específicas para as mulheres.
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Eventos de comissão

Drogas: 9 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e 
outras Drogas 
Comissão de Segurança Pública

9*

2*

Central: 7
Norte de Minas: 1
Centro-Oeste: 1

Atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas: 4 eventos

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

4 Central: 4

Redução da demanda e da oferta: 11 eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e  
outras Drogas
Comissão de Saúde
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Esporte e Lazer
Comissão de Assuntos Municipais
Comissão de Segurança Pública

9*

1*
1*
1*
1*
3*

Central: 7
Rio Doce: 1
Brasília: 2
Fortaleza

Destaque:

Debate público Álcool Não É Brincadeira 

Realizado pela Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas, o evento apresentou 
boas práticas para prevenção do uso e abuso de drogas, no contexto da Semana Nacional de Prevenção ao 
Uso de Álcool e Drogas

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Drogas

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

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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Em 2016, a temática da educação foi frequente na pauta de discussão da Assembleia Legislativa, 
devido às ações realizadas para propiciar a participação popular na construção do Plano Estadual de 
Educação (PEE), instrumento de planejamento das metas e estratégias para a área, para os próximos 
10 anos, a ser instituído por meio da aprovação do Projeto de Lei 2.882/2015.

No primeiro semestre, foi realizado o fórum técnico Plano Estadual de Educação, com a finalidade de 
colher sugestões de alunos, pais, especialistas, professores e demais profissionais de educação, para 
aprimorar o Projeto de Lei 2.882/2015, que começou a tramitar em setembro de 2015. 

O fórum técnico foi constituído de debate público, consulta pública virtual, 12 encontros regionais e 
uma etapa final, em junho de 2016, com três dias de intensas discussões na sede da ALMG, de que 
participaram representantes de entidades civis e do Poder Executivo. 

No segundo semestre, o Comitê de Representação do fórum técnico analisou o documento final apro-
vado e apresentou relatório dessa análise à Mesa da Assembleia, com sugestões de desdobramentos 
para as demandas que constavam no documento final. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 
aprovou parecer sobre o relatório, em 24/11/2016, e atendeu às sugestões, por meio de requerimentos 
de providência e de informação a órgãos do Poder Executivo a respeito de temáticas contidas no PEE. 
A mesma comissão encaminhou ao relator do Projeto de Lei 2.882/2015 sugestões colhidas no fórum 
técnico para aprimoramento do PEE.
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de Educação, Ciência e Tecnologia promoveu audiências públicas ao longo do ano para que os profis-
sionais da educação pudessem expressar demandas, como a opção remuneratória para diretores de 
escola apostilados, a divulgação de cronograma de nomeação de concursados, a revisão dos critérios 
adotados na perícia médica dos candidatos nomeados e a apresentação dos critérios de designação 
para o exercício da função pública na rede estadual de educação em 2017. 

Os deputados exerceram papel importante na mediação do movimento grevista dos servidores das 
Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central da Secretaria de Estado de Educação e da 
Universidade de Montes Claros (Unimontes).

O respeito à diversidade no processo de escolarização foi uma pauta sempre presente nas audiências 
públicas realizadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em que públicos específicos 
demandaram o atendimento de suas necessidades na oferta de serviços públicos. Discutiu-se, por 
exemplo, o Projeto de Lei 735/2015, que dispõe sobre a elaboração de diretrizes para a Educação 
Escolar Indígena. Outras questões abordadas foram os desafios da transexualidade e homossexua-
lidade no ambiente escolar. 

Em audiência conjunta das Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Participação Popular, 
foram levantados os desafios da universalização da educação infantil, determinada pela Constituição 
Federal. Nesse evento ficou clara a necessidade do apoio do Estado aos municípios para o alcance 
dessa determinação constitucional.

Por fim, a Assembleia Legislativa promoveu o debate público Base Nacional Comum Curricular: em 
Busca da Qualidade e da Equidade na Educação. O evento propiciou a reflexão sobre a efetividade de 
adotar um currículo mínimo das escolas públicas brasileiras para garantir a equidade do atendimento 
educacional no País.

Na produção legislativa, quatro normas tratam da educação básica e uma trata das modalidades de 
ensino, conforme mencionadas no quadro abaixo.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Educação básica

Lei nº 22.441, de 21/12/2016

Acrescenta parágrafo único ao art. 4º-A da Lei nº 15.455, de 12 de
janeiro de 2005, que estabelece normas para o cumprimento do 
disposto nos incisos VII e VIII do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.

Projeto de Lei 2.225/2015, de autoria do deputado Cristiano Silveira.

Lei nº 22.443, de 21/12/2016

Dispõe sobre o desenvolvimento de atividades educativas nos 
estabelecimentos de ensino de educação básica da rede estadual, nas 
situações que especifica.

Projeto de Lei 3.003/2015, de autoria do deputado Thiago Cota.
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Lei nº 22.461, de 23/12/2016

Dispõe sobre direitos e deveres dos pais ou responsáveis por crianças e 
adolescentes matriculados nos estabelecimentos de educação básica da 
rede pública estadual.

Projeto de Lei 1.064/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. 

Modalidades de ensino

Lei nº 22.445, de 22/12/2016
Dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado.

Projeto de Lei 735/2015, de autoria do deputado André Quintão.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Descrição:

Evento propositivo realizado pela Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais para debater o Plano Estadual de 
Educação, constante do Projeto de Lei 2.882/2015. 

A organização do evento foi coordenada pela Comis-
são de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Na fase de interiorização, cada encontro regional, 
além da votação e priorização de propostas, pôde ele-
ger até 31 representantes regionais para participarem 
da etapa final, em Belo Horizonte. 

Encontros Regionais:

Coronel Fabriciano (26/2/16)
Sete Lagoas (4/3/16)
Montes Claros (11/3/16)
Varginha (18/3/16)
Araxá (1/4/16)
Paracatu (8/4/16)
Ubá (14/4/16)
Divinópolis (28/4/16)
Uberlândia (6/5/16)
Diamantina (12/5/16)
Teófilo Otoni (20/5/16)
Belo Horizonte (24/5/16)

Números:

• Novas propostas priorizadas: 507
• Expositores: 24
• Participantes: 3.176
• Instituições representadas: 1.118
• Representantes regionais eleitos: 173

Objetivo:

Buscar, nos diversos segmentos da sociedade, nas 
entidades representativas da sociedade civil e nos se-
tores públicos e privados, subsídios para a discussão 
do Projeto de Lei 2.882/2015, que estabelece o Plano 
Estadual de Educação em Minas Gerais, com diretri-
zes, metas e estratégias para a política educacional do 
Estado nos próximos dez anos.
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Comissão organizadora:

Por ser evento institucional de construção coletiva, 
21 instituições da sociedade civil e do poder público 
participaram de sua formatação, em 23 reuniões 
preparatórias, realizadas entre abril de 2015 e junho 
de 2016.

Etapa Final:

15, 16 e 17 de junho de 2016
Belo Horizonte

Números:

• Documento final: 387 propostas
• Expositores: 8
• Participantes: 535
• Instituições representadas: 154
• Comitê de Representação: 27 instituições

Consulta pública (online):

De 28 de abril a 20 de maio de 2016
Portal da Assembleia

Contribuições recebidas: 165

Destaques relacionados em 2016:

– 19/2/2016 – Debate público Planejando a Educação em Minas Gerais: Metas e Estratégias Financeiras 
do Setor e Redução das Desigualdades Educacionais, promovido pela Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia, para discutir os temas do Plano Estadual de Educação relativos ao financiamento e à equidade 
no acesso à educação.

– 30/5/2016 – Debate público Base Nacional Comum Curricular: em Busca da Qualidade e da Equidade na 
Educação, promovido pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para promover reflexão acerca 
da formação educacional no contexto da construção da Base Nacional Comum Curricular (BNC).

– 5/9/2016 – Instalação do Comitê de Representação do fórum técnico Plano Estadual de Educação.

– Setembro-novembro/2016 – reuniões do Comitê de Representação para análise das propostas constantes 
no Documento Final do fórum técnico Plano Estadual de Educação e apresentação de sugestões de 
encaminhamentos. 

– 23/11/2016 - Publicação, no Diário do Legislativo, dos resultados desse trabalho, reunidos no Relatório de 
Evento Institucional nº 3/2016.

– 24/11/2016 – Aprovação do Relatório de Evento Institucional nº 3/2016 pela Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

Eventos de comissão

Educação: 13 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

12*
1*
2*

Central: 12
Mata: 1

Destaques:

Debate público Planejando a Educação em Minas Gerais: Metas e Estratégias Financeiras do Setor e 
Redução das Desigualdades Educacionais

Debate público Base Nacional Comum Curricular: em Busca da Qualidade e da Equidade na Educação

Educação básica: 9 eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Participação Popular
Comissão de Desenvolvimento Econômico

7*
1*
2*
1

Central: 9

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Educação superior: 2 eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 2 Central: 2

Modalidades de ensino: 5 eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

5*
1*
1*

Central: 5

Assistência ao estudante: 1 evento

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Educação

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Direitos Humanos

6
3

Educação básica

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

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

1
3

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Desenvolvimento Econômico

10
3
1

Educação superior

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
Comissão de Desenvolvimento Econômico

13
1

Modalidades de ensino

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 1

 Assistência ao estudante

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

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular

2
1
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Na área de energia, o destaque em 2016 vai para o desenvolvimento das energias alternativas, em 
especial a elétrica e a fonte solar fotovoltaica. No Brasil, os investimentos em energia solar chegaram 
a US$ 657 milhões e na eólica, 5,7 bilhões. No entanto, o destaque para a fotovoltaica se baseia nesta 
realidade: a região brasileira com pior disponibilidade solar, no caso Santa Catarina, tem potencial sola-
rimétrico 40% maior do que a melhor região para produção de energia solar da Alemanha (país com 
maior investimento em energia solar).

Com base nos gigantescos avanços tecnológicos, que têm provocado forte queda nos custos de geração e 
avanço da regulamentação interna da micro e minigeração distribuída, a expansão das instalações fotovol-
taicas no Brasil estão crescendo geometricamente. Minas Gerais ocupa o topo desse mercado emergente.  
Em junho, deputados visitaram a maior feira de energia solar do mundo, a Intersolar Europe, em Muni-
que, na Alemanha. No Brasil, outras feiras e fóruns focados no desenvolvimento da geração de energia 
fotovoltaica foram visitados e, na ALMG, promoveram-se um debate público e uma audiência pública 
sobre fontes alternativas de energia. Destaca-se, ainda, a visita da Comissão de Minas e Energia ao 
Centro Brasileiro de Inovação e Tecnologia (Csem Brasil). Durante a visita, os deputados conheceram 
uma pesquisa que compreende a eletrônica orgânica impressa. Por meio dessa tecnologia, faz-se a 
impressão de células fotovoltaicas orgânicas em substrato leve, flexível e transparente, indicado para 
locais e situações onde não é possível (ou economicamente viável) a utilização de células tradicionais 
de silício, mais pesadas e rígidas. Dessa experiência inovadora, surgiu a Sunew, empresa criada em 
Belo Horizonte, para produzir e comercializar a nova tecnologia. 

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Energia: 20 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Desenvolvimento Econômico

19
1

Central: 18
Brasília
São Paulo (SP)

Destaque:

Debate público Energia de Fontes Renováveis – O Novo Ciclo do Ouro em Minas Gerais

Promovido pela Comissão de Minas e Energia, em maio, teve o objetivo de avaliar o potencial de produção 
de energia elétrica em Minas, a partir de fontes renováveis, e identificar oportunidades de mercado e 
entraves para a implementação.



51

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16

Energia elétrica: 4 eventos

Comissão de Minas e Energia 4
Central: 3
Munique (Alemanha)

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Energia elétrica

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

1
1

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

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico
Comissão de Participação Popular
Comissão de Transportes, 
Comunicação e Obras Públicas
Comissão Extraordinária das 
Barragens

17
7

1
1

1

Combustíveis

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Minas e Energia 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

4



52

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16

ww

11 – ESPORTE E LAZER

Ao longo de 2016, dois assuntos se destacaram nos eventos relacionados a esporte e lazer. Em au-
diência pública, as Comissões de Administração Pública e de Esporte, Lazer e Juventude debateram 
um polêmico estudo que relata supostas irregularidades no contrato de parceria público-privada (PPP) 
celebrado entre a empresa Minas Arena e o Estado, para a administração do Mineirão.

Outro tema polêmico discutido ao longo de 2016 foi a proibição, no Estado, das festas open bar, 
eventos abertos ao público, com cobrança de ingresso e consumo liberado de bebidas alcoólicas. Essa 
proibição constava no Projeto de Lei 704/2015 e foi debatida em reunião conjunta de cinco comissões: 
Assuntos Municipais e Regionalização, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Segurança Pública, 
Esporte, Lazer e Juventude, e Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Esporte e lazer: 7 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 7
Central: 5
Triângulo: 2

Esporte: 2 eventos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Esporte e lazer

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

Comissão de Esporte, Lazer e 
Juventude
Comissão de Direitos Humanos

1

2

Esporte

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

Comissão de Esporte, Lazer e 
Juventude

2
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Em 2016 foram apresentados 
sete espetáculos de teatro 
e um de dança, além de 
cinco shows de música, 
selecionados por meio de 
edital público.

Assembleia de Minas. Há 25 anos valorizando a cultura.  

Cultural
Assembleia
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O ano de 2016 foi profundamente marcado pelas crises econômica e política, tanto no nível federal 
quanto no estadual. Nessa perspectiva, uma das medidas adotadas pelo Executivo para equilibrar as 
contas do Estado foi pedir à ALMG, no final do ano, que reconhecesse o decreto de calamidade pública 
de ordem financeira, com o propósito de conferir mais autonomia ao Executivo no gerenciamento de 
despesas e receitas do Estado. Com isso, tramitou na Assembleia o Projeto de Resolução nº 40/16, 
ratificando o Decreto 47.101, que declara situação de calamidade financeira no Estado.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com o reconhecimento da Assembleia Le-
gislativa da calamidade pública no Estado, ficou suspensa a contagem dos prazos de controle para 
adequação e recondução das despesas de pessoal e dos limites do endividamento. Além disso, ficou 
dispensado o cumprimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho.

Dignas de nota foram as aprovações dos projetos de lei do ciclo orçamentário: Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) do Estado, revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019) 
e  Lei Orçamentária Anual (LOA), todas as proposições para o exercício de 2017.  A primeira delas, a 
LDO, orienta a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e dispõe, entre outras coisas, 
sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, as alterações na legislação 
tributária, a administração da dívida e as operações de crédito do Estado. Além disso, estabelece as 
metas e as prioridades da administração pública estadual, além das metas fiscais relativas à receita, à 
despesa e à dívida pública para os próximos três anos.

Na sequência, o PPAG, instrumento de planejamento de médio prazo do governo, define de modo re-
gionalizado as estratégias, diretrizes e metas da administração pública em diversas áreas, para quatro 
anos. Por isso, é assegurada sua revisão anual, para que possa haver adequações do planejamento 
à conjuntura e ao Orçamento. Importante ressaltar a participação popular nas discussões do PPAG 
durante a fase de tramitação do projeto nesta Casa, que teve como resultado 77 emendas ao PPAG, 
37 à LOA e 142 requerimentos ao governo do Estado, com pedido de providências ou solicitações de 
informações relativas à execução das políticas públicas estaduais.

Por último, a LOA, que estima a receita do Estado em R$ 87,27 bilhões e fixa a despesa em R$ 95,34 
bilhões, com a previsão de deficit orçamentário no valor de R$ 8,06 bilhões no exercício de 2017.

A Secretaria de Estado de Fazenda e a de Planejamento e Gestão (Seplag) apresentaram à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), em duas audiências públicas, os números relativos à 
execução orçamentária do Estado. O objetivo dessas audiências é que o Executivo demonstre o cum-
primento das metas fiscais pactuadas na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), tal como estabelece a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro fato que merece destaque foi o lançamento, em agosto deste ano, do livro Avaliação de impacto 
da lei do ICMS Solidário: Lei nº 18.030, de 2009. A obra representa a conclusão de um trabalho de três 
anos, que mobilizou diversas áreas da Gerência-Geral de Consultoria Temática da ALMG e contou com a 
cooperação técnica da Fundação João Pinheiro (FJP). A Lei 18.030/2009 implantou o ICMS Solidário e 
instituiu regras que possibilitaram um aumento da receita financeira de 709 dos 853 municípios mineiros.

A iniciativa integra o Direcionamento Estratégico Assembleia 2020 e reflete o compromisso da ALMG 
em produzir legislação de qualidade, em sintonia com os interesses da sociedade.
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Serviços (ICMS), estabelecidos pela Lei nº 18.030, de 2009. Uma das conclusões é que alguns desses 
critérios não têm cumprido os objetivos a que se propõem e poderiam ser revistos ou aperfeiçoados. 
No entanto, a principal conclusão da primeira fase do estudo foi que 709 dos 853 municípios mineiros 
foram beneficiados. Ou seja, os valores transferidos de acordo com o ICMS Solidário foram maiores 
do que seriam pelas regras anteriores, o que demonstra a importância da atuação do Parlamento na 
promoção da justiça fiscal no Estado e no desenvolvimento de políticas para redução das desigualdades 
regionais. A análise regional deixa claro que, em termos de somatório, as regiões mais beneficiadas foram 
Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Vale do Rio Doce. Além disso, no âmbito interno de todas as 
regiões, os municípios mais pobres foram os mais beneficiados pela norma.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Planejamento e orçamento

Lei nº 22.165, de 24/6/2016

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor da Defensoria Pública. 

Projeto de Lei 3.402/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.254, de 4/8/2016

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
Ementa: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução 
da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências.

Projeto de Lei 3.542/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.280, de 2/9/2016

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Ministério Público do Estado e do Fundo Especial do 
Ministério Público do Estado. 

Projeto de Lei 3.661/2016, de autoria do governador do Estado.
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Lei nº 22.281, de 2/9/2016

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado e do Fundo Especial do 
Poder Judiciário do Estado, bem como o remanejamento de recursos do 
Tribunal de Justiça do Estado para o Fundo Financeiro de Previdência. 

Projeto de Lei 3.662/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.392, de 14/12/2016

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Justiça e autoriza o remanejamento de 
dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça para o Fundo Financeiro 
de Previdência.

Projeto de Lei 3.861/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.475, de 29/12/2016

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG 2016-2019) para o exercício 2017. 

Projeto de Lei 3.819/2016, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.476, de 29/12/2016

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 financeiro de 2017. 

Projeto de Lei 3.820/2016, de autoria do governador do Estado.

Política tributária

Lei nº 22.389, de 7/12/2016

Dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa para apoio a hospitais filantrópicos, a 
hospitais de ensino e a entidades beneficentes sem fins lucrativos de 
assistência à saúde. 

Projeto de Lei 2.673/2015, de autoria do deputado Hely Tarqüínio.
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Fundos estaduais

Projeto de Lei 1.916/2015

Institui o Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(Funcontas-TCEMG)

Autor: Tribunal de Contas 

PARTICIPAÇÃO

Discussão participativa da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019),
para o exercício 2017

Descrição: 

Durante a tramitação do Projeto de Lei 3.819/2016, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG 2016-2019) para o exercício 2017, a Assembleia promoveu uma discussão 
participativa, com a constituição de grupos de trabalho compostos por cidadãos, para apresentar a proposta 
de revisão do plano e promover a discussão e elaboração coletiva de sugestões de intervenção para seu 
aprimoramento. As sugestões, recebidas em audiência pública pela Comissão de Participação Popular (CPP) 
em conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), foram transformadas em 
Propostas de Ação Legislativa (PLEs), que, após serem publicadas no Diário do Legislativo, foram analisadas 
e receberam pareceres que concluíram pelo seu acolhimento ou não. As PLEs acolhidas pela CPP deram 
origem a requerimentos e emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2017 
– PL 3.819/2016 – e do Orçamento 2017 – PL 3.820/2016.

Objetivos: 

1 – monitorar a execução do PPAG no exercício 2016 e apresentar a proposta de revisão para o exercício 2017;
3 – discutir e elaborar sugestões coletivas de intervenção;
4 – analisar as sugestões e transformá-las em propostas de ação legislativa (PLE);
5 – apreciar as PLEs, que, se aprovadas, deverão concluir pela apresentação de emendas aos projetos de lei 
de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2017, do Orçamento 2017 e de requerimentos, com pedidos 
de providências ou de informações a órgãos e entidades da Administração Pública, para o acompanhamento 
das políticas públicas.
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Os grupos de trabalho e a audiência pública foram realizados entre 7 a 11 de novembro, com a discussão 
dos programas organizados por eixo temático, conforme o seguinte cronograma: 

7/11/2016 – Abertura: apresentação pelo Poder Executivo da situação fiscal do Estado e da proposta de 
revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2017
07/11/2016 – Eixo: Segurança pública 
08/11/2016 – Eixo: Desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico 
09/11/2016 – Eixo: Educação e cultura 
10/11/2016 – Eixo: Saúde e proteção social 
11/11/2016 – Eixo: Infraestrutura e logística
11/11/2016 – Encerramento – recebimento pelas comissões de Participação Popular e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária dos relatórios com as sugestões populares construídas nos grupos de trabalho.

Total de presenças registradas: 551 Total de instituições representadas: 170

Em 30 de setembro de 2016, a ALMG recebeu o Projeto de Lei 3.819/2016, que dispõe sobre a revisão do 
Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019) para o exercício 2017, publicado no Diário do 
Legislativo em 11/10/2016, e organizou, no âmbito da Comissão de Participação Popular (CPP), o processo 
de discussão participativa para recolher sugestões de alterações que, posteriormente, foram formatadas 
como Propostas de Ação Legislativa e apreciadas pela Comissão. As PLEs concluíram pela apresentação de 
requerimentos ou de Emendas ao PPAG e à LOA, que por sua vez foram apreciadas pela FFO e incorporadas 
ao parecer final do projeto de lei de revisão do PPAG e da LOA.

Ao final desse processo, contabilizaram-se os seguintes resultados quantitativos:
• Sugestões populares cadastradas ........................... 230
• Propostas de Ação Legislativa (PLEs) geradas .......... 68

Conclusão das PLEs:
• Emendas ao Projeto de Lei do PPAG ........................ 77
• Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária ................. 37
• Requerimentos ...................................................... 142

Total de recursos financeiros mobilizados com a criação de novas ações ou com o acréscimo de recursos 
em ações já existentes: R$19.865.722,00
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Planejamento e orçamento: 5 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública

3
2 Central: 5

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Finanças públicas

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras 
Públicas

1

1

Planejamento e orçamento

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Participação Popular
Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico

2
1
1
1

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

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação

1
1

Vinculações constitucionais e legais

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

Política tributária

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Administração Pública

4
2
1
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Dos pontos a destacar no ano de 2016 na área de indústria, comércio e serviço, ressalta-se, em 
primeiro lugar, a criação, em fevereiro, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, originária da 
antiga Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. A nova comissão, mais abrangen-
te, ganhou maior protagonismo no processo legislativo, passando a apresentar um olhar mais atento 
sobre as questões econômicas. Se, antes, a preocupação maior era com o impacto que as medidas e 
proposições poderiam ter sobre o Estado, com a mudança passou-se a focar o desenvolvimento dos 
diversos setores da economia em Minas Gerais. 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico foi criada com a promulgação do novo Regimento Interno 
da Assembleia de Minas. O regimento inclui, entre as competências da nova comissão, a repercussão 
econômica das proposições, a política econômica, os planos e os programas estaduais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento do Estado, entre outras. Nas audiências públicas, questões relativas à re-
forma administrativa, sobretudo no que diz respeito à extinção da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sede), demandaram atenção da comissão. Em uma das reuniões, participantes defenderam a 
manutenção da Sede na estrutura orgânica do Executivo.

A audiência pública que lançou a Câmara de Comércio Minas Gerais-Israel também foi destaque. 
Criada para estimular parcerias e estreitar vínculos comerciais, econômicos e industriais entre o Estado 
e aquele país, a câmara é composta por 50 conselheiros voluntários, de diversos segmentos, e sua 
instalação foi saudada por gestores públicos, parlamentares e representantes de entidades de classe.

Em uma de suas mais recentes atividades, a comissão reuniu empresários em audiência com convidados, 
quando defenderam mudanças na legislação trabalhista. Federações e associações ligadas ao setor em-
presarial mineiro cobraram dos parlamentares e de representantes do Ministério Público e do Ministério 
do Trabalho e Emprego urgência no que chamaram de modernização e flexibilização das leis trabalhistas. 
A Comissão debateu ainda, em outras audiências, questões relacionadas ao desenvolvimento da sui-
nocultura e avicultura, da produção de leite e da produção de cachaça artesanal, entre outros assuntos.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Indústria comércio e serviço: 4 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Cultura

3
1

Central: 4

Indústria: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central

Comércio:1 evento

Comissão de Cultura 1 Central

Inovação para o desenvolvimento econômico: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Incentivos: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central
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Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Indústria, comércio e serviço

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social

2
2

Indústria

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico 3

Comércio

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Minas e Energia

1
1

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Infraestrutura para o desenvolvimento econômico

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2

Microempreendedor, microempresas e empresas de pequeno porte

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual Comissão de Minas e Energia 1

Cooperativismo

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Artesanato

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 2
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Um dos destaques sobre o tema Meio Ambiente foram os debates em torno das unidades de conserva-
ção do Parque Estadual Serra do Ouro Branco e do Parque Estadual Fernando Dias. A criação da Área 
de Proteção Ambiental (APA) Parque Estadual Fernão Dias, localizado entre os municípios de Betim 
e Contagem (Região Metropolitana de Belo Horizonte), é prevista na Lei nº 22.428, de 20/12/2016. 
Em audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
representantes do governo do Estado alegaram que, apesar de ser área de interesse ambiental, o local 
não cumpre critérios técnicos e legais necessários para a instituição de uma unidade de conservação 
integral do tipo parque estadual, motivo pelo qual foi mantida a categoria de APA.

Cerca de 700 moradores participaram, em Ouro Branco (Região Central), da audiência pública con-
junta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização, Direitos Humanos e Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, para discutir a situação do parque estadual que leva o nome da cidade. 
A população está preocupada com o fato de que alterações no Decreto nº 45.180, de 2009, que 
criou a unidade de conservação, comprometam o abastecimento público de água do município. Na 
Assembleia, tramita o PL 1.839/15, que cria a Estação Ecológica Serra do Ouro Branco, ao qual foram 
anexados o PL 3.009/15, o PL 3.043/15 e o PL 3.633/2016.

Outro destaque foi a atuação da Comissão de Meio Ambiente na intermediação, em audiências públicas, 
das greves de servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e em ques-
tões sobre a carreira de servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Em 20 de maio, os cerca 
de 1,7 mil trabalhadores do Sisema iniciaram uma greve para alterar critérios de promoção e progressão 
da carreira e acabar com o fator redutor da gratificação salarial, implantado no governo passado. Eles 



63

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16reivindicam também melhorias nas condições de trabalho. Após uma intermediação da Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, governo e servidores iniciaram uma negociação e, no dia 22 de 
julho, a paralisação foi suspensa. Nesse meio tempo, o governo também recorreu ao Tribunal de Justiça, 
visando à suspensão da greve, o que acabou por desencadear a busca de entendimento entre as partes. 
Na sequência, em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, foram divulgadas informações sobre 
o trabalho de dois grupos formados por representantes dos servidores e do Governo do Estado, com a 
mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), para tratar de reivindicações desses servidores.

Assim como em 2015, as questões hídricas continuaram presentes, com destaque, e, desse modo, mar-
caram todo o ano legislativo. Em março, a situação das bacias hidrográficas de Minas Gerais foi um dos 
destaques do debate público Águas de Minas: Revitalização e Gestão dos Rios de Minas, promovido pelas 
Comissões do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Extraordinária das Águas. Apesar da exis-
tência de leis e normas sobre o assunto, os participantes do encontro cobraram ações mais efetivas do 
poder público para a revitalização das bacias, além de apresentarem questões específicas de suas regiões, 
principalmente voltadas para o envolvimento da sociedade na gestão dos recursos hídricos. 

Também foi tema amplamente debatido a necessidade de fortalecimento institucional da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de seus órgãos vinculados, em 
especial o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). As atribuições do Igam sofreram alteração com 
a aprovação da Lei nº 21.972/2015, que dispõe sobre o Sisema. Essa lei resgatou a competência do 
Igam para outorgar o direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado, restaurou o seu poder 
de polícia, além de promover o seu fortalecimento institucional, por meio da criação de novas diretorias.

Destaque-se a visita realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao Con-
sórcio de Recuperação da Lagoa da Pampulha, que reúne os municípios de Belo Horizonte e Contagem, 
na RMBH. O consórcio atua em toda a bacia, em atividades contínuas, entre as quais o controle de erosões 
e de bota-fora clandestinos, o monitoramento de nascentes e a educação ambiental. A bacia hidrográfica 
da Pampulha já está livre de 90% do esgoto que chegava à lagoa, em Belo Horizonte. Até julho do próximo 
ano, o índice estará em 95%. O processo de limpeza da água da lagoa, por meio da aplicação de produtos, 
também já resultou na redução considerável de matéria orgânica e de fósforo. 

Outro destaque foi a sequência do seminário legislativo Águas de Minas III – Desafios da Crise Hídrica 
e Construção da Sustentabilidade, realizado em 2015, com objetivo de debater a gestão dos recursos 
hídricos no Estado, de forma participativa. Ao final do seminário, foi formado um comitê de representa-
ção para discutir encaminhamentos, a fim de efetivar as 36 propostas priorizadas na plenária final do 
seminário, tendo sido elaborado relatório com 108 encaminhamentos. A Comissão de Meio Ambiente 
apreciou, em dezembro de 2016, o parecer do relator e aprovou o relatório apresentado, com 56 enca-
minhamentos acatados na forma original, 43 na forma de substitutivo e 9 rejeitados.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Planejamento e gestão ambiental

Lei nº 22.428, de 20/12/2016
Cria a Área de Proteção Ambiental (APA) Parque Fernão Dias.

Projeto de Lei 2.999/2015 de autoria da deputada Marília Campos.
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Lei nº 22.430, de 20/12/2016

Dá nova redação ao art. 10 da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 
2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual 
habitacional de interesse social (Pehis), e dá outras providências. 

Projeto de Lei 1.570/2015, de autoria do deputado Bonifácio Mourão.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Meio ambiente: 33 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Administração Pública
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Direitos Humanos

29*
1*
1*
1*
1
1*

Central: 33

Licenciamento ambiental e regulação ambiental: 2 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

1
1

Central: 2

Biodiversidade: 3 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

2*
1
2*

Central: 3

Recursos hídricos – Águas: 9 eventos

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

4*
4*
2

Central: 8
Brasília

Destaque:

Debate público Águas de Minas: Revitalização e Gestão dos Rios de Minas

Realizado pelas Comissões de Meio Ambiente e Extraordinária das Águas, em março, o evento marcou o Dia 
Mundial da Água e teve como objetivo continuar o debate iniciado no seminário legislativo Águas de Minas III, 
fortalecendo comitês de bacias e parcerias com entidades.

Resíduos sólidos: 3 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

2*
1*

Central:  3

Controle de poluição: 2 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

1
1

Central: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão de Desenvolvimento Econômico

17*
1*

Central: 16
Mata: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Meio ambiente

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social

1

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

Comissão de Minas e Energia
Comissão Extraordinária das Barragens

1
4

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária das Barragens

2
1
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
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Minas e Energia

6

4
4
3
3
1

Fiscalização ambiental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

4
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 Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

4

1
2
1
2
1

Planejamento e gestão ambiental

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária das Barragens

11

1
1
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Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e a outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Minas e Energia

1

1

Instrumentos econômicos de gestão ambiental

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

Biodiversidade

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

1

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
Comissão de Participação Popular

5

3

Recursos hídricos – Águas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

2

3
2

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Minas e Energia
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão de Administração Pública

11

8
4
1

Resíduos sólidos

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 2

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

10

1
2

Controle de poluição

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

4

2

Emergências ambientais

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão Extraordinária das Barragens 1

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

Comissão de Minas e Energia
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

1
5
1
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Com o rompimento da Barragem de Fundão, da empresa mineradora Samarco, em Mariana, em no-
vembro de 2015, a Assembleia criou a Comissão Extraordinária das Barragens, que passou, desde 
então, a tratar dos assuntos relacionados à mineração em Minas Gerais.

A comissão reuniu-se, em junho, com as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de 
Desenvolvimento Econômico para discutir o cronograma de retomada das atividades da Samarco Mineração. 
Durante os debates, funcionários, autoridades mineiras e capixabas cobraram o reinício das atividades, para 
evitar o aumento do desemprego. Outra audiência pública de destaque foi promovida pela Comissão de 
Minas e Energia, a fim de debater os empreendimentos em andamento da mineradora Vale S.A., bem como 
avaliar sua importância no Produto Interno Bruto (PIB) e na geração de empregos e renda em Minas. 

Na produção legislativa, destaca-se a Lei nº 22.381, de 2016, que objetiva promover o fortalecimento 
da economia dos municípios por meio do incentivo à diversificação das atividades econômicas locais. 
São objetivos da política o fortalecimento da economia local, o incremento do bem-estar da popula-
ção e a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental. A norma também define as diretrizes e os 
instrumentos da política.

Merece registro, ainda, a visita da comissão à Vale Fertilizantes, com o propósito de verificar a situação do 
projeto de implantação da mina de extração de minério de fosfato no município de Patrocínio. O projeto 
desenvolvido no Alto Paranaíba busca unir o complexo mineiro químico de Araxá com a jazida mineral de 
Patrocínio. Além da geração de empregos, o projeto incentivará o desenvolvimento econômico do setor. 

A Comissão Extraordinária das Barragens aprovou, no dia 7 de julho, seu relatório final, com seis emen-
das e, com isso, concluiu seus trabalhos, contabilizando 24 reuniões, 10 visitas e 164 requerimentos, 
no mesmo mês em que se contavam oito meses do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana. 

Pela primeira vez, na Assembleia de Minas, uma comissão teve, desde o início, um assessoramento 
multidisciplinar, de caráter transversal, envolvendo temas como meio ambiente, saúde, educação, as-
sistência social, mineração e direitos humanos.Entre as principais recomendações do relatório estão 
dois projetos de lei. Um deles, o PL 3.677/16, propõe alterar a destinação dos recursos gerados 
pela Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM). Mais abrangente, o PL 3.676/16 trata de questões 
relativas a licenciamento e fiscalização de barragens minerárias e industriais em Minas Gerais.

O relatório também apoia a aprovação do PL 3.312/16, em tramitação na ALMG. O projeto pretende 
instituir a Política Estadual dos Atingidos por Barragens e outros Empreendimentos (Peabe).

Também merece destaque o apoio a uma proposição de iniciativa popular, fruto da campanha Mar 
de Lama Nunca Mais, do Ministério Público, que prevê uma legislação mais rigorosa em relação aos 
empreendimentos minerários e que conta com mais de 56 mil assinaturas.

Finalmente, em consequência do rompimento da barragem de Fundão, foi reativada a Comissão Inte-
restadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce (Cipe Rio 
Doce), que promoveu audiências públicas em Aimorés (MG) e em Colatina (ES), além de realizar audiên-
cia pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para conhecer o relatório sobre a contaminação 
das águas do Rio Doce, elaborado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
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Assembleia, que resgata a memória de diferentes personagens do desastre ambiental, social e cultural 
que devastou a região de Mariana.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Mineração: 13 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Desenvolvimento Econômico

11*
2*
1*

Central: 12
Brasília: 1

Produção mineral: 2 eventos

Comissão de Minas e Energia 2 Central: 2

Transformação mineral: 1 evento

Comissão de Minas e Energia 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Mineração

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 do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão Extraordinária de Proteção 
aos Animais
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Direitos Humanos

6

2
1

3

1

Produção Mineral

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

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

2
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Diversas audiências públicas realizadas pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização po-
dem ser evidenciadas. O primeiro destaque vai para a reunião realizada em Capitólio (Sul de Minas), no 
dia 9 de setembro. A reunião lotou o ginásio do Clube Escarpas, às margens do Lago de Furnas, onde 
comerciantes, moradores, lideranças políticas e comunitárias e proprietários de imóveis discutiram a 
possibilidade de reverter ação do Ministério Público Federal (MPF), que exige a demolição de diversas 
construções na região, sob a alegação de que houve invasão da área pública e danos ambientais. 
Capitólio é um dos 34 municípios banhados pela represa.

Outro tema de destaque na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização foi a reunião conjunta 
com as Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em Ouro Branco, para debater a redução da área do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco (relatada 
no tema Meio Ambiente). Mais de 700 pessoas se reuniram para pedir a rejeição, pela Assembleia de 
Minas, de projetos de lei que possam reduzir o tamanho do parque ou alterar sua destinação. 

Outro destaque importante na área de Municípios e Desenvolvimento Regional foi o Debate Público sobre 
Arquitetura, Urbanismo e Legislação, promovido pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG). Nesse encontro, os 
participantes defenderam cidades mais inclusivas, sustentáveis e acessíveis a todos. Também se enfatizou 
a importância da participação de arquitetos e urbanistas, bem como da sociedade de modo geral, para o 
aperfeiçoamento de projetos de lei sobre esse tema, em tramitação no Parlamento mineiro.

Finalmente, a Comissão visitou uma área verde no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte, vizinha da 
Mata do Mosteiro e do Parque Tom Jobim, na qual há a possibilidade de se construir um edifício com 
21 andares e 106 apartamentos. O terreno, composto por 13 lotes, tem dois proprietários e, apesar de 
ser privado, é considerado pela Prefeitura de Belo Horizonte como zona de proteção ambiental.

Na produção legislativa, a Lei nº 22.381, de 5/12/2016, que trata da política estadual de diversifica-
ção produtiva dos municípios mineradores, promove o fortalecimento da economia local por meio do 
incentivo à diversificação das atividades econômicas desses municípios. São objetivos da política: a 
diversificação produtiva; o fortalecimento da economia local; o incremento do bem-estar da população, 
e a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental. A norma define as diretrizes e os instrumentos 
da política. A Lei nº 22.451, de 22/12/2016, institui polo de calçados na Microrregião de Divinópolis.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Desenvolvimento regional

Lei nº 22.381, de 5/12/2016

Dispõe sobre a política estadual de diversificação produtiva dos 
municípios mineradores e dá outras providências. 

Projeto de Lei 616/2015, de autoria do governador do Estado.

Lei nº 22.451, de 22/12/2016
Institui o Polo de Calçados na Microrregião de Divinópolis. 

Projeto de Lei 3.286/2016, de autoria do deputado Fábio Avelar Oliveira.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Municípios e governança regional e urbana: 7 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

6
1

Central: 6
Sul de Minas: 1

Destaque:
Debate Público sobre Arquitetura, Urbanismo e Legislação
Realizado em agosto pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o evento teve como objetivo buscar 
contribuições para a defesa da construção de cidades inclusivas, participativas, socialmente justas e sustentáveis.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Municípios e desenvolvimento regional

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 1

Municípios e governança regional e urbana

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 1

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Participação Popular
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Minas e Energia

7
4
2
1
1
1
1
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Da produção legislativa no âmbito da política fundiária, destacam-se dois importantes projetos de lei 
atualmente em tramitação na Assembleia. O PL 3.601/16 pretende agilizar a regularização fundiária 
em Minas Gerais. A proposição trata das terras devolutas estaduais e traz novos mecanismos para 
facilitar a demarcação fundiária urbana e rural. Uma audiência pública da Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria discutiu essa proposição, que já recebeu parecer pela legalidade na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) e agora aguarda análise da Comissão de Agropecuária. Entre outros aspectos, a 
matéria detalha procedimentos para identificação das terras devolutas, que são áreas sem destinação 
e que nunca integraram o patrimônio de um particular, ainda que estejam sob sua posse. 

Já o PL 758/15 regulamenta dispositivos da Constituição do Estado que autorizam o Poder Executivo a 
promover a alienação e a concessão administrativa de terras públicas e devolutas sem prévia autoriza-
ção legislativa. A proposição também já recebeu parecer pela legalidade na CCJ.

Outro destaque na área de política fundiária foram os debates sobre conflitos rurais. Nesse sentido, po-
de-se mencionar a audiência da Comissão de Direitos Humanos que discutiu a manutenção do decreto 
de desapropriação de áreas da Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio (Sul de Minas), como forma 
de resolver um conflito agrário que perdura há mais de 15 anos.

As Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular da Assembleia debateram as ocupações 
urbanas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Em audiência pública, moradores da Ocupação 
Temer Jamais, no Barreiro, junto com representantes do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Fa-
velas, relataram violência policial em desocupação em Belo Horizonte. Em outra audiência, foi debatido 
com a Cohab um processo de reintegração de posse que pode provocar o despejo de mais de oito mil 
famílias da Região da Isidora, na Capital.
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Eventos de comissão

Política fundiária: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

1
1

Central: 2

Política fundiária urbana: 5 eventos

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

3*
2
1*

Central: 5

Política fundiária rural: 1 evento

Comissão de Participação Popular 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Política fundiária urbana

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

Comissão de Participação Popular
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social

8
1

Política fundiária rural

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 de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária das Barragens

7
2
1
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Criada e instalada em 2015, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais teve o início de seu tra-
balho marcado por diversas denúncias de maus-tratos. No segundo ano de existência da comissão, outros 
assuntos também estiveram presentes. Um deles foi debatido em audiência pública em Caratinga, no Vale 
do Rio Doce, com a presença de deputados, vereadores e militantes. Foram propostas a retomada da 
construção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com infraestrutura capaz de recolher e atender de 
forma digna e ética os animais abandonados no município, e a instalação, em regime de urgência, de um 
espaço provisório para esse atendimento. Também foram realizadas visitas de fiscalização da comissão, 
sempre focadas em locais de albergagem de animais e nas condições de bem-estar oferecidas.

Outro ponto importante tem relação com a tragédia ambiental que afetou fortemente os animais que 
vivem às margens do Rio Doce. Em Mariana, a comissão avaliou que, apesar da necessidade de melho-
rias pontuais, é satisfatória a qualidade de vida e as condições estruturais dos centros de recolhimento 
e assistência aos animais resgatados após o rompimento da barragem da Samarco, no distrito de Bento 
Rodrigues, em 5 de novembro de 2015.

A comissão realizou ainda visita técnica à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna 
de Belo Horizonte, com o objetivo de verificar queixas de atendimento inadequado à população animal e de 
falta de servidores da delegacia, criada em 2013. Por fim, destaquem-se as audiências públicas e visitas 
focadas na discussão sobre a comercialização de animais vivos no Mercado Central de Belo Horizonte.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Proteção aos animais

Lei nº 22.231, de 20/7/2016

Dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e dá 
outras providências.

Projeto de Lei 2.856/2015, de autoria dos deputados Fred Costa e 
Noraldino Júnior.
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Lei nº 22.403, de 15/12/2016

Dispõe sobre a criação do selo “Minas sem Maus-Tratos: produto não 
testado em animais”.

Projeto de Lei 370/2015, de autoria do deputado Fred Costa

Destaque:

Maus-tratos contra animais – Lei nº 22.231, de 20/7/2016

Essa norma visa punir, no âmbito do Estado, as práticas que impliquem crueldade contra os animais. São 
considerados maus-tratos contra animais quaisquer ações ou omissões que atentem contra a saúde ou 
a integridade física ou mental do animal, entre as quais: privar o animal de suas necessidades básicas; 
lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte; abandonar o animal; obrigar o 
animal a realizar trabalho excessivo ou superior às suas forças ou submetê-lo a condições ou tratamentos 
que resultem em sofrimento; e criar, manter ou expor animal em recinto desprovido de segurança, limpeza 
e desinfecção.

São passíveis de punição as pessoas – inclusive os detentores de função pública, civil ou militar –, e as 
organizações sociais ou empresas instaladas no Estado, com ou sem fins lucrativos, de caráter privado ou 
público, que descumprirem as disposições da lei.

Quanto às sanções, a norma estabelece que o infrator ficará sujeito àquelas previstas no art. 16 da Lei 
nº 7.772, de 1980, que trata da proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Além disso, na 
aplicação de multa simples, serão observados estes limites: 300 Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais (Ufemgs) para maus-tratos; 500 Ufemgs para maus-tratos que acarretem lesão ao animal; e 1.000 
Ufemgs para maus-tratos que acarretem óbito do animal. O valor da Ufemg, no exercício de 2016, é de 
R$3,0109, podendo ser confirmado no site da Secretaria de Estado de Fazenda. A lei também prevê 
que, no caso de ação ou omissão que implique maus-tratos contra mais de um animal, a multa simples 
pela infração poderá ter seu valor majorado em até um sexto. Por fim, determina que as despesas com 
assistência veterinária e demais gastos decorrentes de maus-tratos serão de responsabilidade do infrator, 
na forma do Código Civil.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Proteção aos animais: 14 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

14*
1*

Central: 13
Rio Doce: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Proteção aos animais

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão Extraordinária de Proteção 
aos Animais

9

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

Comissão Extraordinária de Proteção 
aos Animais

60

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O saneamento básico diz respeito aos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sani-
tário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais.

Nas ações promovidas em torno desse tema, em 2016, destaca-se a audiência pública da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Divinópolis, a qual debateu a necessidade de 
melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ocasião em que foi discutido 
o plano de ação da Copasa para ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços nesse município.

Foi realizada uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Nova Contagem, com o objetivo de 
verificar se o problema do mau odor que incomodava a população do entorno foi solucionado. Durante 
a visita, a Comissão ouviu nova reclamação de moradores dos bairros próximos contra o mau cheiro na 
região, que persiste em certos períodos do dia e da semana, mesmo depois de a Copasa ter instalado 
um sistema de tratamento de odor na Estação.

Na produção legislativa, destaca-se a Lei nº 22.434, de 20/12/2016, que altera a Lei nº 11.720, de 
1994, sobre a Política Estadual de Saneamento Básico. A nova lei acrescenta o inciso XVII ao artigo 4º 
da Lei nº 11.720, que define as considerações que devem ser observadas por essa política pública. 
O novo dispositivo inclui, entre os fatores a serem levados em conta, o lançamento dos efluentes de 
qualquer fonte poluidora nos corpos receptores após devido tratamento, de acordo com as condições 
de padrão e exigência estabelecidas em normas aplicáveis.

Um projeto de lei que deve ser mencionado, dentro desse tema, é o PL 1.488/15, que altera a Lei  nº 18.031, 
de 2009, no que se refere à proibição da utilização da incineração no processo de destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público municipal de limpeza urbana. O 
objetivo é retirar dessa proibição a porção não aproveitável do material que tenha sido objeto do processo 
de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, a qual, em princípio, estaria liberada para processos de tra-
tamento térmico, como o aproveitamento energético. O projeto encontra-se em tramitação na Assembleia.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Coleta e tratamento de esgoto

Lei nº 22.434, de 20/12/2016

Altera a Lei nº 11.720, de 28 dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Saneamento Básico. 

Projeto de Lei 938/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Abastecimento público de água: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

2*
1*

Central: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Coleta e tratamento de esgoto: 2 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

1
1

Central: 1
Centro-Oeste: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Saneamento básico

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte
Comissão de Minas e Energia

1

1

Abastecimento Público de Água

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

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária das Barragens

4

1
1
1

Coleta e Tratamento de Esgoto

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

1

2

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

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

6

1

Os eventos e os requerimentos relativos ao subtema Resíduos Sólidos – Lixo, embora façam parte 
também do tema Saneamento Básico, foram tratados no capítulo Meio Ambiente.
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Os principais temas debatidos na Comissão de Saúde, em 2016, envolveram atenção hospitalar, finan-
ciamento, rede de urgência e emergência, vigilância em saúde, recursos humanos, questões relativas 
à Fhemig e prestação de contas.

Destaca-se, ainda, o Encontro Internacional Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integralidade Possí-
vel. O evento, organizado em parceria com o Banco Mundial, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público 
do Estado, apresentou experiências internacionais de consolidação do direito à saúde, reflexões sobre 
a integralidade possível e a judicialização da saúde em diversos países da América Latina, além de 
Portugal e Coreia do Sul.

Na área de atenção hospitalar, ressaltam-se as reuniões a respeito da construção de hospitais regio-
nais; da situação do hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte; do Hospital Regional Jaques Gonçal-
ves Pereira, de Belo Oriente; da Maternidade Pública Haydée Espejo Conroy, em Betim, e do Hospital 
Ibiapaba Cebams, de Barbacena.

Uma das audiências tratou do atraso de repasses para os hospitais: de acordo com o gestor do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em Minas, até julho somente nove entre 133 hospitais haviam recebido recursos 
do Estado. Em outra reunião, parlamentares, médicos, gestores de instituições hospitalares e lideranças 
do setor de saúde reivindicaram a imediata retomada das obras de construção dos hospitais regionais. 

Quanto ao financiamento, podemos destacar a discussão dos seguintes temas: as Propostas de Emenda à 
Constituição (PECs federais nº 4/15 e nº 143/15), que pretendiam instituir a desvinculação de receitas 
de estados, Distrito Federal e municípios, em tramitação no Congresso Nacional; o financiamento pelo 
Estado e pela União dos hospitais particulares conveniados ao SUS, especialmente os filantrópicos; o 
credenciamento de novos serviços no SUS; e o valor dos repasses da União para financiar os serviços 
de média e alta complexidade do SUS no Estado. 
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(SAMU) e sobre o suposto assédio moral contra funcionários que fizeram reivindicações por melhoria 
salarial e de carreira. A denúncia de assédio ocorreu no Samu Macro Norte.

Na Vigilância em Saúde, a ênfase foi relativa ao combate à dengue, leishmaniose, chikungunya e zika, 
pelos municípios e pelo Estado. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Minas era, em agosto, o Estado com maior incidência de dengue no País.

Nas discussões relacionadas a recursos humanos, a reunião sobre previsão de nomeações dos apro-
vados do último concurso da SES (Edital 2/14) teve grande importância. Nela, os aprovados cobraram 
a definição de um cronograma dessas nomeações para a área de saúde do Estado. 

A respeito das questões relativas à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), ressal-
tam-se as audiências que trataram das dificuldades enfrentadas pelos moradores das antigas colônias 
de hansenianos, de reivindicações dos trabalhadores da fundação, e da situação em que se encontram 
as estruturas físicas das unidades que compõem a rede. A Comissão de Saúde visitou o Hospital Alber-
to Cavalcanti para verificar as condições de funcionamento daquela unidade. 

Houve três reuniões em que o Secretário de Estado de Saúde apresentou os relatórios de prestação de 
contas, com informações detalhadas sobre a execução das políticas de saúde sob responsabilidade do 
gestor estadual.

Merecem ser mencionados, ainda, outros eventos, como o debate público Diabetes – A Amarga Rea-
lidade da Política Pública, e audiências públicas que discutiram sobre o câncer, como o problema 
do diagnóstico tardio do câncer de mama e a situação da alta incidência da doença em Unaí, região 
Noroeste de MG; a implantação de regiões de saúde, e a assistência farmacêutica no Estado. Também 
foram debatidas questões relacionadas à situação da saúde nos municípios de Viçosa, Cataguases e 
Januária. A Comissão de Saúde visitou, ainda, unidades de saúde de Barbacena.

Na produção legislativa sobre a área da saúde, houve nove leis aprovadas em 2016, apresentadas no 
quadro abaixo. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Redes de atenção em saúde

Lei nº 22.259, de 28/7/2016

Torna obrigatória a presença de pronto atendimento de saúde em locais 
onde se realizem eventos públicos.
Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, 
que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá 
outras providências.

Projeto de Lei 1.584/2015, de autoria do deputado Carlos Pimenta.

Lei nº 22.422 de 20/12/2016

Estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à 
saúde materna e infantil no Estado. 

Projeto de Lei 2.167/2015, de autoria do deputado Antônio Jorge.



80

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16

Lei nº 22.433, de 20/12/2016

Dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares 
necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia 
maligna. 

Projeto de Lei 367/2015, de autoria do deputado Doutor Wilson Batista.

Lei nº 22.439, de 21/12/2016

Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno nos estabelecimentos 
públicos e privados do Estado e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.966/2015, de autoria do deputado Thiago Cota.

Lei nº 22.442, de 21/12/2016

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, 
que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento 
social nas escolas da rede pública de ensino do Estado. 

Projeto de Lei 1.581/2015, de autoria do deputado João Leite.

Lei nº 22.444, de 22/12/2016

Altera a Lei nº 13.763, de 30 de novembro de 2000, que institui o 
Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso e dá outras providências.

Projeto de Lei 120/2015, de autoria do deputado Fred Costa

Destaque:

Pronto atendimento de saúde em locais onde se realizem eventos públicos – Lei nº 22.259, de 28/7/2016

A norma acrescenta dispositivo à Lei nº 14.130, de 19/12/2001, que dispõe sobre a prevenção contra 
incêndio e pânico no Estado e dá outras providências, para tornar obrigatória a disponibilização de pronto 
atendimento de saúde em locais onde se realizem eventos públicos de qualquer natureza, a ser providenciado 
pelos organizadores do evento como parte da programação e nos termos de regulamento próprio. A lei foi 
motivada pela necessidade de contribuir para a proteção e a defesa da saúde da população em situações em 
que há aglomeração de grande número de pessoas e, como consequência, observa-se maior probabilidade 
de ocorrência de acidentes e outros agravos. Espera-se que a obrigatoriedade de disponibilização de pronto 
atendimento nos eventos públicos propicie uma sensação de segurança e bem-estar entre os participantes, 
além de contribuir para a efetivação de um dos maiores preceitos do Sistema Único de Saúde: o caráter 
preventivo de suas ações e programas. 

Vigilância à saúde

Lei nº 22.429, de 20/12/2016

Dispõe sobre o controle sanitário nos estabelecimentos prisionais, 
mediante alterações nas Leis nºs 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e 
13.317, de 24 de setembro de 1999. 

Projeto de Lei 878/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues.

Lei nº 22.440, de 21/12/2016

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos, 
órteses, próteses, equipamentos e implantes declararem as relações 
com profissionais de saúde, de qualquer natureza, que configurem 
potenciais conflitos de interesses

Projeto de Lei 3.022/2015, de autoria do deputado Antônio Jorge.

Lei nº 22.447, de 22/12/2016

Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o 
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. 

Projeto de Lei 3.193/2016, de autoria do governador do Estado.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Encontro Internacional Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integralidade Possível

Descrição:

Evento promovido pela ALMG, pelo Grupo Banco Mundial, pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Ministério Público 
de Minas Gerais para discutir experiências internacionais de 
maturação do direito à saúde e a operabilidade dos conceitos 
de universalidade e integralidade nos sistemas de saúde dos 
países convidados.

As mesas de exposições contaram com representantes dos seguintes 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, 
México, Portugal e Uruguai.

Data / Local:
17, 18 e 19 de novembro de 2016
Belo Horizonte

Números do evento:

• Participantes: 302 
• Expositores: 25 
• Instituições representadas: 126

Objetivos:

1– Debater as experiências internacionais de maturação do direito à saúde e seu desdobramento prático nos 
sistemas de saúde dos países convidados, visando possibilitar a análise comparativa entre eles; 

2 – debater temas, como a limitação da oferta de serviços em função das restrições orçamentárias, o fenômeno da 
judicialização, e as implicações éticas e humanistas, sobretudo quanto aos padrões de integralidade que estão na 
agenda da saúde pública mundial; 

3 – promover uma reflexão sobre os conceitos de universalidade e integralidade em saúde, apresentar os modelos 
de atenção à saúde dos países convidados, possibilitando sua comparação, e promover diálogos setoriais de 
interesse comum nos temas de direito à saúde.

Destaques anteriores:

– 14 e 15/9/2016 – Ciclo de debates Judicialização da Saúde, realizado pela ALMG e instituições parceiras, 
para discutir o cenário da judicialização dessa política pública no Brasil e suas consequências sobre os 
orçamentos públicos dos entes federativos, e debater estratégias de fortalecimento de iniciativas para a 
estruturação de uma rede de apoio técnico e informacional ao Sistema de Justiça que auxilie a tomada de 
decisão para a resolução de demandas judiciais.
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Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular

14
1

Central: 13
Mata: 2

Destaque:

Debate público Diabetes – A Amarga Realidade da Política Pública

Realizado pela Comissão de Saúde, em abril, o evento debateu a política de atenção ao portador de diabetes 
em Minas Gerais.

Redes de atenção à saúde: 22 eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular

18
4

Central: 20
Norte: 1
Mata: 1

Vigilância à saúde: 4 eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular

3
1

Central: 4

Assistência farmacêutica: 1 evento

Comissão de Saúde 1 Central

Recursos humanos em saúde: 2 eventos

Comissão de Saúde 2 Central: 2

Saúde suplementar: 1 evento

Comissão de Saúde 1 Central
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Requerimentos que trataram do tema

Saúde pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde
Comissão de Administração Pública
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

5
1
2

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

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

9
1
3

Redes de atenção à saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

12
1

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

Comissão de Saúde
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Participação Popular
Comissão de Esportes, Lazer e Juventude

70
1
8
2

Vigilância à saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual Comissão de Saúde 2

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

Comissão de Saúde
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

8
4

Assistência farmacêutica

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde
Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência

5
1

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

Comissão de Saúde 4

Recursos humanos em saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual Comissão de Saúde 3

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

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular

11
1
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Ao longo do ano, ações e debates promovidos pela Comissão de Segurança Pública apresentaram um 
amplo alcance: da segurança no campo ao aparelhamento das polícias; da reestruturação do sistema 
de segurança ao aumento de criminalidade; do abuso de poder aos casos de uso irregular dos espaços 
públicos na Capital.

Promovido pelas Comissões de Segurança Pública e de Agropecuária e Agroindústria, o debate público 
Segurança no Campo teve como objetivo discutir o crescimento da violência na zona rural e propor 
alternativas para enfrentá-lo. Esse assunto também dominou reuniões no interior do Estado: em 
Caetanópolis, Paraopeba, Córrego do Ouro e Rio Manso.

Outro debate público da comissão, com a participação da Comissão Especial de Unificação das Polícias 
da Câmara dos Deputados, foi Unificação das Polícias, que debateu a viabilidade de unificação das 
Polícias Civil e Militar e seus desdobramentos. 

Sobre o tema Aumento da criminalidade, aconteceram diversas audiências públicas em cidades do 
interior e na Assembleia, que trataram especialmente de explosão de caixas eletrônicos, tráfico de dro-
gas, carência de efetivo e viaturas das polícias civil e militar e do plantão regionalizado da Polícia Civil. 
Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central, e Itamarandiba, no 
Vale do Jequitinhonha, são algumas das cidades em que aconteceram as reuniões, com participação 
expressiva dos moradores de cada município.

Outras audiências públicas discutiram casos de abuso de poder e assédio moral contra servidores, em 
especial agentes penitenciários. Jornadas excessivas de trabalho, mudanças de escala por perseguição, 
pressões para assumir tarefas que seriam indevidas, desvios de funções e até demissões – essas foram 
algumas das denúncias recebidas. Destaquem-se as reuniões sobre casos nos presídios de Nova Serrana, 
no Centro-Oeste de Minas, São Joaquim de Bicas, na Região Central, e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. 
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em Belo Horizonte. Houve também, na Capital, reunião para debater casos de crimes no entorno de insti-
tuições de ensino superior e para discutir o combate à atuação de lavadores e guardadores clandestinos, 
conhecidos como flanelinhas. A fim de verificar problemas estruturais e redução no investimento e custeio 
na área de segurança pública, parlamentares da comissão visitaram batalhões da Polícia Militar, como 
a 6ª Companhia da PM de Belo Horizonte e a Área Integrada de Segurança Pública do Aglomerado da 
Serra, também na Capital. 

Finalmente, no âmbito da segurança pública, duas leis foram sancionadas: a Lei nº 22.255, de 
2016 (ex-PL 1.371/15), que trata do livre acesso de autoridades a estabelecimentos carcerários, 
e a Lei nº 22.258, de 2016 (ex-PL 2.227/15), que dispõe sobre a proibição do porte de armas 
brancas no Estado.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Prevenção ao crime e Justiça criminal

Lei nº 22.255, de 26/6/2016

Altera a Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre o livre 
acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários. 

Projeto de Lei 1371/2015, de autoria do deputado Durval Ângelo

Lei nº 22.258, de 27/7/2016
Proíbe o porte de arma branca no Estado e dá outras providências. 

Projeto de Lei 2.227/2015, de autoria do deputado Cabo Júlio.

Destaque:

Inspeções nas unidades prisionais do Estado – Lei nº 22.255, de 26/7/2016

Com o objetivo de aperfeiçoar as inspeções regulares nas unidades prisionais do Estado, a lei em epígrafe 
promove diversas alterações na Lei nº 13.955, de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades 
aos estabelecimentos carcerários. Primeiramente, a lei inclui novas autoridades com a prerrogativa de 
vistoriar presídios, tanto sem comunicação prévia (o ouvidor do Sistema Penitenciário ou representante 
por ele designado, e membros de comissão da ALMG e do Conselho da Comunidade da comarca), quanto 
com aviso prévio de 72 horas (membros de pastoral e capelania religiosa). Além disso, a lei autoriza o 
uso de equipamentos eletrônicos, como gravadores, máquinas fotográficas e filmadoras, por comissão da 
ALMG, para elaboração de seus relatórios e pedidos de providências às autoridades responsáveis, vedando, 
entretanto, a divulgação das imagens de plano completo do estabelecimento prisional e dos detentos, em 
benefício, respectivamente, da segurança pública e do direito de imagem dos presos. Por fim, a norma 
atualiza os nomes dos órgãos estaduais responsáveis pela execução de penas no Estado.

A Organização das Nações Unidas considera as inspeções regulares dos presídios medida efetiva de prevenção 
a tortura e a abuso de poder contra os presos, conforme a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Assim, essa lei aprovada pela ALMG 
busca melhorar o ambiente das prisões estaduais e garantir a defesa de direitos da população carcerária, já 
que as inspeções penitenciárias são altamente relevantes para o bom funcionamento das unidades prisionais. 

Defesa civil

Lei 22.452, de 22/12/2016

Estabelece multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de 
atendimento a emergências relativos a remoções ou resgates, combate 
a incêndios ou ocorrências policiais. 

Origem: PL 838/2015, de autoria do deputado Inácio Franco.
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Defesa civil

Projeto de Lei 1.683/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de orientação de 
segurança e procedimentos de emergência nos recintos onde são 
realizados eventos que reúnam público em geral.

Autor: Deputado Gustavo Corrêa 

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissãc

Segurança pública: 24 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Administração Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

26*
1*
2*

Central: 22
Noroeste: 1
Sul de Minas: 1

Destaque:

Debate público Unificação das Polícias

Realizado em março pela Comissão de Segurança Pública, o evento discutiu a viabilidade da unificação das 
Polícias Civil e Militar e seus desdobramentos.

Prevenção ao crime e Justiça criminal: 12 eventos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

10
1
1

Central: 11
Centro-Oeste: 1

Controle e proteção dos agentes de segurança pública: 10 eventos

Comissão de Segurança Pública 10 Central: 10

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Segurança pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

1
1

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

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

11
1
1

Prevenção ao crime e Justiça criminal

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular

12
6
2

* 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 Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais
Comissão de Desenvolvimento Econômico

172
44
7
7
3
1

Defesa civil

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 Segurança Pública 6

Segurança no trabalho

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas

2
6

Controle e proteção dos agentes de segurança pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular

6
2
3

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

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos

22
8

Os eventos e os requerimentos relativos ao sub-tema Drogas – redução da oferta e da demanda, embora 
façam parte também do tema Segurança Pública, foram tratados em capítulo específico sobre Drogas.
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Dentre os assuntos que mobilizaram as reuniões em torno do tema Trabalho, emprego e renda, des-
tacam-se os acidentes de trabalho e suas consequências, o funcionamento da Justiça do Trabalho, a 
proposta de reforma da previdência social, além das condições de trabalho de categorias profissionais 
específicas, como metalúrgicos, assistentes sociais e enfermeiros.

Sobre os acidentes de trabalho, foi realizada reunião em 28 de abril, por ocasião do Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Essa audiência foi realizada em Mariana, para lembrar 
que o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, foi uma tragédia de origem 
ocupacional. Durante a audiência, foram realizados diversos atos em memória dos 14 trabalhadores 
mortos por causa do rompimento da barragem.

Outra questão evidenciada nos debates foi a atual situação da Justiça do Trabalho e sua repercussão 
no Estado. O corte nas despesas de custeio da Justiça do Trabalho, previsto no Orçamento da União 
aprovado em 2015, provocou, em Minas Gerais, redução de mais de 40% do orçamento total do órgão, 
refletindo em redução do horário de atendimento, dispensa de servidores terceirizados e de estagiários, 
entre outras medidas, com consequente acúmulo de processos e demora no agendamento de audiên-
cias. A instituição pediu apoio para manter o atendimento aos trabalhadores do Estado.

Mencione-se, ainda, a reunião realizada em junho para discutir a proposta de reforma da Previdência 
Social, em estudo pelo então governo federal interino. Os participantes se posicionaram contrários à 
reforma, enfocando cinco principais pontos: idade mínima de 65 anos para aposentadoria; aumento 
do tempo de contribuição; igualdade das regras para aposentadoria rural e urbana; desvinculação do 
piso básico do Instituto Nacional do Seguro Social com o salário-mínimo, e aumento da contribuição 
previdenciária do trabalhador. Na ocasião, foi lançada a Frente Parlamentar Mineira em Defesa da 
Previdência Social. 

Outro tema marcante envolveu a terceirização e precarização do trabalho, o que levou a audiências de 
várias comissões. Em audiência da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, a 
Justiça do Trabalho pediu apoio contra corte de verbas previsto no Orçamento da União aprovado em 
2015. Em outra audiência dessa comissão, representantes de centrais e de outras entidades sindicais 
debateram o desemprego no setor siderúrgico. Com a Comissão de Direitos Humanos, trabalhadores 
da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) lotaram o Auditório da Assembleia de Minas para denunciar 
o aprofundamento do que consideram um processo de sucateamento da empresa.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Trabalho, emprego e renda: 11 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Direitos Humanos

8
2
1

Central: 11
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Trabalho, emprego e renda

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico 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 
Assistência Social
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras 
Públicas
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão Extraordinária das Barragens

12

1
1
1

1
1

Qualificação profissional

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular 1

Inspeção do trabalho

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

Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão Extraordinária das Barragens
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

3

1
2
3
2
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O ano de 2016 foi marcado, na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, pelas discussões 
em torno das condições de rodovias que cortam Minas Gerais, tanto as federais (BR) como as estaduais 
(MG), como as BRs 040 e 381, e as MGs 050 (Juatuba – São Sebastião do Paraíso, administrada por 
parceria público-privada) e 030 (BH – Nova Lima). Esta última rendeu audiência pública conjunta com 
a Comissão de Assuntos Municipais, para debater problemas na rodovia e na Via Stael Mary Bicalho 
Motta Magalhães (trecho entre os limites de Belo Horizonte e Nova Lima), especialmente o tráfego de 
carretas de mineradora.

O problema da infraestrutura de transportes no Estado rendeu também um grande volume de requerimen-
tos parlamentares com pedidos de providências. No que diz respeito a transporte e trânsito, destaque-se 
a audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater a atuação do 
Uber, aplicativo que oferece serviço de transporte de passageiros, e o cumprimento da Lei nº 19.445, de 
2011, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de pas-
sageiros no Estado. A reunião atraiu cerca de 300 taxistas, que se dizem prejudicados com a concorrência. 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas também discutiu questões relacionadas a 
obras públicas. Nesse aspecto, destaque-se a audiência pública realizada no distrito de Campo de San-
tana, em Prudente de Moraes (Região Central), a fim de discutir problemas nos imóveis do programa 
federal Minha Casa, Minha Vida. 

Na produção legislativa, destaca-se a Lei nº 22.437, de 21 de dezembro de 2016. A nova lei define que 
Detran e cartórios implementarão sistema eletrônico de comunicação de transferência de propriedade.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Trânsito

Lei nº 22.437, de 2016

Dispõe sobre a comunicação eletrônica da transferência de propriedade 
de veículos automotores. 

Projeto de Lei 2.514/15, de autoria do deputado Arlen Santiago.
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Eventos de comissão

Infraestrutura de transporte: 4 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

1*
3*
1

Central: 4

Serviços de transporte: 3 eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Desenvolvimento Econômico

2*
1
2*
1*

Central: 3

Trânsito: 4 eventos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Cultura

2*
2*
1*

Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Transporte e trânsito

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais

1
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 1

Infraestrutura de transporte

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Participação Popular

4
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
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

47
5
6
2
1
1

Serviços de transporte

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

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular

7
2
2
9

Trânsito

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 Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular

10
1
2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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De acordo com o novo Regimento Interno da ALMG, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Coope-
rativismo deu lugar, a partir de fevereiro, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, com um arco maior 
de atribuições. A mudança segue a Resolução nº 5.511/15 e representa uma conquista para a Assem-
bleia de Minas, que ganha uma comissão para analisar o impacto das proposições no setor econômico.

24 – TURISMO



Nessa perspectiva, a principal questão relacionada ao tema foi o início da tramitação do Projeto de Lei  
3.844/16, que institui a Política Estadual de Turismo. O objetivo da proposição é implementar meca-
nismos destinados ao planejamento e desenvolvimento do setor turístico, bem como dispor sobre os 
prestadores de serviços turísticos no Estado. 

O PL prevê que a política será regida em consonância com a Lei Federal nº 11.771, de 2008, que 
prevê a Política Nacional de Turismo, e obedecerá aos princípios da livre iniciativa, descentralização, 
regionalização, inclusão produtiva e do desenvolvimento socioeconômico e sustentável, bem como do 
meio ambiente equilibrado.

Entre os vários objetivos da política estadual previstos no projeto estão a democratização do acesso 
ao turismo, a redução das desigualdades regionais no setor e o estímulo à criação, consolidação e di-
fusão de produtos e destinos turísticos mineiros. A proposição também trata da instituição do Sistema 
Estadual de Turismo, cujo propósito é promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma 
sustentável, por meio da coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo. 

Merece destaque a audiência pública ocorrida em Curvelo (Região Central), promovida pela Comissão 
de Desenvolvimento Econômico. A reunião debateu o Circuito Automobilístico de Cristais. Sua implan-
tação demandará investimentos em áreas como hotelaria, segurança e acessos viário e aéreo, para dar 
suporte ao esperado incremento do turismo na região.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Turismo: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Turismo

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

Comissão de Desenvolvimento 
Econômico
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas

1

1
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A organização de políticas públicas por destinatários tem como 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, os 
idosos e as mulheres. Esses públicos tiveram o reconhecimento e o empenho do Legislativo mineiro, 
merecendo a criação de comissões específicas.

25.1 Pessoa com deficiência

A fiscalização e o acompanhamento de políticas públicas direcionadas à pessoa com deficiência, por 
parte da Assembleia de Minas, motivaram algumas reuniões, como aquelas relacionadas às Associa-
ções de Pais e Amigos de Excepcionais (Apaes).

Uma audiência promoveu o debate sobre os efeitos da Lei Federal nº 13.146, de 2015, a Lei Brasileira 
de Inclusão, referente às Apaes. A maior rede dessas entidades está em Minas Gerais: sua atuação se 
reflete em mais de 600 municípios.

Em outra reunião, discutiu-se a situação das Apaes do Triângulo Mineiro. As instituições reivindicaram 
mais investimentos do Estado e solução para a carência de professores. Ao todo, compareceram repre-
sentantes de 10 (dez) Apaes do Triângulo e das regiões Sul, Centro-Oeste e Leste do Estado.

Outros assuntos que mereceram a atenção da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência foram o fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPMs) para as 
pessoas com deficiência e a conformação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 
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deficiência, definitiva ou temporária, deve se dirigir para avaliar a necessidade de utilização de OPMs e 
obter o equipamento indicado, quando for o caso. 

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Pessoa com deficiência: 3 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência 3 Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pessoa com deficiência

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa da Pessoa com 
Deficiência

5

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

Comissão de Defesa da Pessoa com 
Deficiência
Comissão Extraordinária do Idoso

12

2

25.2 Mulheres

Dois temas relacionados às mulheres se destacaram em 2016. O primeiro deles foi a audiência promo-
vida pela Comissão Extraordinária das Mulheres para debater os dez anos de vigência da Lei Federal 
nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. O objetivo da reunião foi avaliar os avanços 
e desafios nos dez anos dessa legislação. Os participantes da audiência concordam que, ainda hoje, 
muitos casos de violência doméstica contra mulheres permanecem sem punição, mas que, apesar 
disso, desde a vigência da lei, o balanço é positivo.

A segunda audiência em destaque tratou do câncer de mama. Participantes de audiência pública con-
junta das Comissões de Participação Popular e Extraordinária das Mulheres avaliaram que a falta de 
informações e as dificuldades para a realização de exames preventivos geram atraso no diagnóstico 
e prejudicam consideravelmente o tratamento do câncer de mama entre as mulheres. Esse tipo de 
câncer é o de maior incidência e maior mortalidade na população feminina no País.

Além disso, a Comissão Extraordinária das Mulheres discutiu, em audiências públicas, a participação 
da mulher, em especial da mulher negra, nos espaços de poder e no mercado de trabalho; a situação 
das mulheres que atuam na cadeia de produção da agricultura familiar; e as condições estruturais e de 
recursos humanos das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams). A comissão teve 
seu relatório final aprovado em 7/12/2016.

Na produção legislativa, instituíram-se normas importantes, como a Lei n º 22.256, de 27 de junho 
de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, e a Lei nº 
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mamografia. Na área da saúde e da assistência social, também foram aprovadas outras normas 
relacionadas às mulheres: a Lei nº 22.422, de 20 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos 
e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado; a Lei nº 
22.439, de 21 de dezembro de 2016, que garante o direito de amamentar em locais de uso coletivo; 
e, por fim, a Lei nº 22.450, de 22 de dezembro de 2016, que determina que a atuação do Estado 
na prevenção, no tratamento e na recuperação do usuário de álcool e outras drogas terá ações 
específicas para as mulheres.

Em 2016, a Assembleia Legislativa lançou nas redes sociais a campanha #NãoSeCale, para apoiar e 
incentivar as denúncias de violência contra as mulheres. Essa hashtag foi utilizada nas redes sociais 
pelas deputadas e participantes do ciclo de debates, inclusive durante as discussões no Plenário. No 
Facebook, a campanha trouxe o tema A violência contra a mulher tem muitas formas. O objetivo foi 
sensibilizar a sociedade, por meio de imagens, contra a violência doméstica cometida pelos parceiros. 
A campanha, discutida e aprovada pelas entidades, foi planejada a partir de dados do Mapa da Violên-
cia Contra a Mulher – 2015. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Mulheres

Lei nº 22.256, de 27/6/2016
Institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado.

Projeto de Lei 2.223/2015, de autoria do deputado Cristiano Silveira.

Lei nº 22.290, de 15/9/2016

Dispõe sobre o monitoramento da qualidade dos exames de mamografia 
no Estado. 

Projeto de Lei 528/2015, de autoria do deputado Wilson Batista.

Destaques:

Monitoramento da qualidade dos exames de mamografia – Lei nº 22.290, de 2016 

A norma estabelece diretrizes a serem seguidas pelo poder público para o monitoramento da qualidade dos 
exames de mamografia realizados nas redes pública e privada de saúde do Estado, a fim de assegurar a 
detecção precoce e mais assertiva do câncer de mama.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. A cada ano, 25% dos casos novos de neoplasias são desse 
tipo. O diagnóstico e o tratamento precoces da doença reduzem significativamente a mortalidade provocada 
por ela, mas registros hospitalares do Inca de 2000-2001 indicam que 50% dos tumores da mama no Brasil 
são diagnosticados em estágios avançados (III e IV).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, há 355 mamógrafos no Estado, dos quais 344 estão em 
uso. Entretanto, cerca de 60% deles não alcançaram o nível mínimo de qualidade da imagem, conforme 
dados levantados pelo Programa de Controle de Qualidade em Mamografia. Os dados indicam, portanto, a 
necessidade de monitoramento desse tipo de exame no Estado.

O contingente expressivo de mulheres atingidas pelo câncer de mama e as chances elevadas de cura da 
doença quando diagnosticada precocemente justificam as medidas implementadas por essa norma.
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Política estadual de atendimento à mulher vítima de violência – Lei nº 22.256, de 2016

A norma cria uma política voltada ao atendimento das mulheres vítimas de violência em Minas Gerais. 
Resultante de dois substitutivos apresentados pela Comissão de Direitos Humanos durante a tramitação do 
projeto, a nova lei fixa, entre os objetivos a serem alcançados pelo Estado, o aperfeiçoamento dos serviços 
especializados de atendimento à mulher vítima de violência, no âmbito da saúde, da rede socioassistencial e 
do sistema de Justiça, garantindo-se seu funcionamento em tempo integral, inclusive aos finais de semana. 
Ainda de acordo com a norma, as variadas ações inerentes ao atendimento deverão ocorrer de forma 
intersetorial, integrada, sistemática e coordenada. São também definidas diretrizes a serem seguidas pelo 
governo do Estado, como organizar, qualificar e humanizar o atendimento; capacitar profissionais; ampliar e 
estruturar a rede de serviços; padronizar metodologias, protocolos e fluxogramas de atendimento; conferir 
celeridade e privacidade aos atendimentos; implementar critérios para o preenchimento de registros e 
boletins policiais, com vistas a identificar e caracterizar a prática do feminicídio e demais formas de violência 
contra a mulher, entre outras.

A norma é inovadora ao indicar algumas ações que poderão ser implementadas no Estado, como a criação 
de auxílios financeiros emergencial e transitório: o primeiro, destinado à transferência domiciliar da vítima, 
com o objetivo de garantir-lhe o custeio das despesas básicas necessárias à moradia temporária e segura; 
e o segundo, direcionado à mulher em situação de risco social provocado por violência doméstica e familiar. 
A lei também suscita a instalação de centros avançados para acolhimento da mulher vítima de violência, os 
quais atuarão de forma conjunta com as Delegacias Regionais da Polícia Civil e em parceria com municípios 
e entidades da sociedade civil.

Por outro lado, a norma impõe ao poder público estadual a manutenção de banco de dados relativo à violência 
contra a mulher, com o registro de informações sobre o número de vítimas dos delitos de feminicídio, estupro, 
lesão corporal e ameaça (tentados ou consumados); o número de medidas judiciais protetivas de urgência 
concedidas; e o número de casos de reincidência de violência doméstica e familiar. Além dessas informações, 
a cor ou raça, a faixa etária, a escolaridade e outras características da vítima serão fornecidas pelos órgãos 
que realizam o atendimento e divulgadas semestralmente. A lei dispõe, ainda, que a coordenação da política 
caberá a órgão ou comitê competente, garantindo-se, neste último caso, a participação de representantes 
da sociedade civil; e propõe, ao final, a realização de fóruns regionais e estaduais para debater e elaborar o 
conjunto de ações e medidas a serem implementadas.
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PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Ciclo de debates Dia Internacional da Mulher:
Mulheres contra a Violência: Autonomia, Reconhecimento e Participação

Descrição:

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

Data / Local:

2 e 3 de março de 2016
Belo Horizonte

Objetivos:

1 – Analisar os dados contidos no Mapa da Violência 
2015; 

2 – debater as diversas situações de violência contra 
as mulheres motivada por questões relativas a raça, 
orientação sexual, faixa etária, e ainda a mulheres em 
situação de privação de liberdade, mulheres deficientes, 
mulheres do campo e da floresta, quilombolas e 
profissionais do sexo; 

3 – refletir sobre os avanços obtidos nas políticas 
de prevenção e de proteção contra as violências de 
gênero, tendo em vista os 10 anos da Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha; 

4 – resgatar o significado do Dia Internacional da 
Mulher como uma data de luta contra as violências 
de gênero e pela construção da paridade política; 

5 – discutir questões referentes às masculinidades 
no enfrentamento da violência contra as mulheres.

Comissão organizadora:

Por ser evento institucional de construção coletiva, 
32 instituições da sociedade civil e do poder público 
participaram da formatação do evento, ao longo de 
7 reuniões preparatórias, realizadas entre dezembro 
de 2015 e fevereiro de 2016.

Números do evento:

Participantes: 327 
Expositores: 22 
Instituições representadas: 117
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Destaques relacionados em 2016:

– 7/7/2016 – Audiência pública da Comissão de Participação Popular, para debater a violência sexual 
contra a mulher.

– 24/8/2016 – Audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres, para debater os 10 anos de 
vigência da Lei Federal nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, bem como para discutir 
seus avanços e desafios.

– 25/10/2016 – Audiência pública da Comissão de Participação Popular, para debater as múltiplas violências 
vividas pelas mulheres negras, agravadas pelo racismo e sexismo no Poder Judiciário.

– 25/11/2016 – Audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres, para debater o uso de adjetivos 
pejorativos como expressão de violência contra a mulher, e comemorar o Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência contra a Mulher (25/11).

– 7/12/2016 – Aprovação do relatório final da Comissão Extraordinária das Mulheres.

Destaques anteriores:

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

– 13/3/2015 – Ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação: O Que Querem as 
Mulheres de Minas, realizado pela ALMG e instituições parceiras, para refletir sobre os entraves encontrados 
pelas mulheres para participação na política institucional e fomentar debates em busca de uma reforma 
política que amplie a representação e a participação de mulheres em instâncias decisórias e representativas.

Eventos de comissão

Mulheres: 4 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária das Mulheres

1*
4* Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Mulheres

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

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas
Comissão de Participação Popular

4
1

13

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O destaque da Comissão Extraordinária do Idoso em 2016 foi a audiência pública para debater as 
adaptações arquitetônicas nos espaços públicos necessárias para garantir acessibilidade ao idoso. 
Especialistas falaram do preconceito enfrentado por esse contingente e da necessidade de se pensar 
as pessoas com mais de 60 anos como atuantes e independentes dentro da sociedade, ressaltando a 
importância de se planejar a acessibilidade ambiental para que o idoso tenha mais qualidade de vida. 
Outros assuntos debatidos pela Comissão foram os casos de violência contra o idoso, bem como a 
necessidade de o Estado apoiar a implantação do Conselho do Idoso em todos os municípios.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Idosos: 10 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária do Idoso 10 Central: 10

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Idosos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária do Idoso 6

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

Comissão Extraordinária do Idoso 22



( 3 1 )  2 1 0 8  5 5 0 0

Desde 1982, a Assembleia atua em prol do 
consumidor, por meio da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte. Em 1997, foi 
inaugurado o Procon Assembleia, que consolidou 
esse trabalho e ampliou os serviços oferecidos 
à população. O Procon Assembleia funciona no 
Espaço Cidadania, onde, além dos serviços de 
defesa do consumidor, o cidadão pode tirar 
carteiras de identidade e de trabalho, atestado 
de antecedentes e carteira do Sindpasse, que dá 
direito à gratuidade no transporte intermunicipal 
para pessoas com deficiência.

RUA MARTIM DE CARVALHO, 94
SANTO AGOSTINHO – BELO HORIzONTE – MG

ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SExTA, DAS 8 àS 14 HORAS

Procon AssembleiA:
A defesA do consumidor

/assembleiademinas assembleiamg





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 atividades institucionais e de comissões, mas 
os números podem gerar distorções, pois um mesmo 
evento pode ter tratado de mais de um tema.

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 2016. As tabelas apresentam a produção 
legislativa por tema e também a produção legislativa 
referente às normas de efeito concreto. Serão listados 
os eventos institucionais realizados este ano. O quadro 
de requerimentos apresenta os números relativos aos 
pedidos de informação ao Poder Executivo estadual, 
os pedidos de informação ao governo federal, a 
governos municipais e a outros órgãos, e os pedidos de 
providência. Também serão apresentados os eventos 
por comissão, permanente ou extraordinária. Esses 
números tratam das audiências públicas, reuniões com 
convidados e visitas – excluídas as reuniões ordinárias 
das comissões. Por fim, apresenta-se a distribuição dos 
eventos de comissões pelas regiões do Estado.
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Produção legislativa Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Legislação temática 72 4

Leis de efeito concreto 406 1

Total geral 478 5

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 2/2/2017

Quadro 2 – Produção legislativa por tema

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

Administração Pública 27 2

Agropecuária 1 0

Assistência Social 2 0

Cultura 7 0

Direitos Humanos 1 0

Educação 4 0

Finanças Públicas 8 1

Meio Ambiente 2 0

Municípios e Desenvolvimento Regional 2 0

Proteção aos Animais 2 0

Saneamento Básico 1 0

continua 
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Segurança Pública 3 1

Transporte e Trânsito 1 0

Destinatário – Mulher 2 0

Total 72 4

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 2/2/2017

Quadro 3 – Normas de efeito concreto

Leis de efeito concreto Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Declaração de utilidade pública 330 0

Doação de imóveis 51 1

Datas comemorativas 12 0

Denominação de próprio público 12 0

Concessão de regime especial de tributação 1 0

Total 406 1

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 2/2/2017

continuação
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Eventos

Ciclo de debates Dia Internacional da Mulher – Mulheres contra a 
Violência: Autonomia, Reconhecimento e Participação 2 e 3 de março

Ciclo de debates Desafios da Comunicação Pública em Rede 12 e 13 de maio

Fórum técnico Plano Estadual de Cultura
Interiorização:
22 de fevereiro a 17 de maio
Etapa final: 8 a 10 de junho

Fórum técnico Plano Estadual de Educação
Interiorização:
26 de fevereiro a 20 de maio
Etapa final: 15 a 17 de junho

Revisão participativa do PPAG 7 a 11 de novembro

Fórum técnico Startups em Minas: A Construção de uma Nova 
Política Pública

Interiorização:
6 de outubro a 4 de novembro
Etapa final: 23 a 25 de novembro

Fonte: Portal da Assembleia
Dados atualizados em 30 de dezembro de 2016

Quadro 5 – Requerimentos aprovados pelas comissões com objetivo de obter esclarecimentos 
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 186

Pedidos de informação ao governo federal, a governos municipais
e a outros órgãos 975

Pedidos de providência 96

Fonte: Banco de Dados de Matérias em Tramitação (MATE)
Dados atualizados em 2/22017
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Quadro 6 – Número de audiências públicas e visitas, por comissão

Administração Pública 11

Agropecuária e Agroindústria 16

Assuntos Municipais e Regionalização 25

Cultura 15

Defesa do Consumidor e do Contribuinte 6

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 3

Desenvolvimento Econômico 21

Direitos Humanos 34

Educação, Ciência e Tecnologia 22

Esporte, Lazer e Juventude 2

Fiscalização Financeira e Orçamentária 1

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 14

Minas e Energia 11

Participação Popular 32

Prevenção e Combate ao uso do Crack e outras Drogas 14

Saúde 47

Segurança Pública 54

Trabalho, Previdência e Assistência Social 10

continua 
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Comissão Extraordinária das Barragens 14

Comissão Extraordinária das Mulheres 4

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 5

Comissão Extraordinária do Idoso 10

Cipe Rio Doce 3

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 19/12/2017

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 288 6 1 52 345

2013 392 14 40 52 498

2014 258 9 27 55 349

2015 375 11 47 125 558

2016 282 10 43 50 385

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 19/12/2017

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

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados até 19/12/2017
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Canais de diálogo intensificam a comunicação 
com transparência

Uma das prioridades permanentes da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais é ampliar os canais de 
diálogo com a população e divulgar suas ações, propor-
cionando transparência às suas atividades. Para isso, o 
Parlamento mineiro tem à sua disposição veículos de 
divulgação, como a TV, o rádio e a internet.

Além de estar aberta à população por meio de seus 
canais presenciais de diálogo com a população – 
gabinetes ou Centro de Atendimento ao Cidadão 
(CAC) –, a Assembleia de Minas, ao longo de 2016, 
intensificou sua atuação nas redes sociais, por meio 
do Twitter e do Facebook. A participação do cidadão 
também foi ampliada por meio das postagens que 
promovem a interação com seções presentes no 
Portal da Assembleia, como a “Dê sua opinião sobre 
projetos em tramitação” e a “Consulta Pública”.

Outros canais de participação presentes no Portal são o 
“Fale com a Assembleia” e o “Cidadão sugere seu projeto 
de lei”. O “Fale Com” foi reformulado em 2016 para 
integrar os canais de atendimento da ALMG em um só 
ambiente, permitindo ao visitante uma navegação mais 
ágil e fácil. Nessa seção, é possível contato com diversos 
setores do Parlamento mineiro, como gabinetes e comis-
sões, e a obtenção de informações diversas, como sobre 
projetos de lei ou atividades culturais.

Canais de diálogo com
 a população
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Por meio da integração de registros e informações dos diversos canais, é possível obter-se uma visão 
global das solicitações apresentadas e de qual região do Estado elas são originárias, ampliando-se, 
assim, as oportunidades de interlocução com a população. Com esse esforço, é feito um acompanha-
mento mensal dos assuntos mais frequentes registrados nessas reivindicações, proporcionando-se aos 
parlamentares um mapa estratégico do uso dos canais institucionais.

Nesse sistema integrado, até dezembro de 2016 a Assembleia de Minas recebeu 44.301 demandas, 
36.630 encaminhadas aos gabinetes parlamentares e 7.671 à área administrativa. No quadro a seguir, 
pode-se acompanhar a evolução mensal dessas demandas. Planilha2
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Diariamente, os gabinetes recebem, em iniciativas individuais ou de entidades da sociedade civil, 
demandas para a solução de problemas e sugestões diversas, fundamentais para que os parlamen-
tares conheçam as necessidades da população.

As figuras abaixo representam a distribuição das demandas, de acordo com o assunto e a macror-
região de onde se originaram. O gráfico das regiões não apresenta a região central, pois o número 
de demandas (18.829) originadas em Belo Horizonte, na sede do Parlamento, é muito grande e, por 
isso, prejudicaria a visualização. Planilha2
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O “Fale com a Assembleia”, presente no Portal, é um serviço de atendimento ao cidadão. Por meio dele, 
é possível entrar em contato com diversos setores da Casa, para enviar opiniões, sugestões, comentários, 
solicitações e denúncias, além de acompanhar a tramitação de projetos de lei, licitações, etc.

As demandas são respondidas de imediato ou encaminhadas aos setores pertinentes. O objetivo é 
construir um relacionamento sintonizado com os interesses da sociedade, contribuindo para que a voz 
do cidadão seja considerada durante a elaboração das leis ou a discussão de assuntos de interesse 
da sociedade. 

No período de janeiro a dezembro de 2016, o Centro de Atendimento ao Cidadão recebeu, através do 
“Fale com a Assembleia”, 7.671 demandas. Dessas, 1.538 eram relacionadas ao Procon Assembleia; 
733 relativas à tramitação de projetos e processo legislativo; 102 dirigidas à Ouvidoria Parlamentar e 
1.321 de pedidos de informação e orientações ao cidadão.

Contato com as comissões

O “Fale com Deputados e Comissões”, que integra o sistema “Fale com a Assembleia”, passa por mais 
uma etapa de aprimoramento. Atualmente os cidadãos podem enviar mensagens, perguntas e suges-
tões destinadas à apreciação das Comissões da Assembleia. Essas mensagens são analisadas e, de 
acordo com o assunto, encaminhadas à Comissão pertinente.

A participação do cidadão interfere positivamente no trabalho das Comissões. Os assuntos encami-
nhados através do Fale com a Assembleia podem se transformar em pauta para debates, estimular a 
aprovação de Projetos de Lei de interesse público ou, por exemplo, subsidiar a decisão de se realizar 
uma Audiência Pública sobre o tema.

Em breve, com o aprimoramento do sistema, o cidadão poderá acompanhar a tramitação e os des-
dobramentos da sua manifestação de maneira mais clara e rápida, podendo participar ainda mais 
efetivamente do cotidiano das Comissões.

Dê sua opinião sobre projetos em tramitação

 A discussão sobre os temas importantes para o Estado está mais próxima do cidadão mineiro por meio 
da seção de interatividade do portal da ALMG “Participe/Dê sua opinião sobre projetos em tramitação”.
Desde fevereiro de 2014, esse espaço de interação da Assembleia de Minas com a sociedade permite 
que o cidadão, além de tomar conhecimento do conteúdo e de todas as etapas de tramitação de uma 
proposição, posicione-se a favor ou contra, deixando sua crítica, elogio ou mesmo sugestão de alteração 
no seu conteúdo. Para participar é necessário fazer o login no portal.

Esse espaço se transformou, inclusive, em um fórum virtual de debates, já que é possível avaliar os comen-
tários 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

539 7.509 1.093 8.602 8.602

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 discussão. 

O cidadão sugere seu projeto de lei

Desde 2013, qualquer cidadão pode enviar uma sugestão de projeto de lei pelo Portal da Assembleia. 
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 são enviadas aos gabinetes para subsidiar a apresentação de propostas 
pelos parlamentares.

Em 2016, foram recebidas116 sugestões.

Enquete e consulta pública 

Também no Portal da Assembleia, o cidadão pode dar sua opinião e participar das enquetes e consultas 
públicas. Nessas seções do site, é possível se manifestar 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 presencialmente das discussões realizadas pelos deputados 
ou que não está diretamente ligado a entidades ou movimentos sociais.

Desde 2009, são realizadas pela Assembleia de Minas consultas públicas via internet, com abordagem 
sobre temas diversos. Em 2016, foram realizadas consultas em dois fóruns técnicos organizados pela 
ALMG: de Educação e de Cultura. Também foi aberta consulta pública ao projeto de lei que cria a Área 
de Proteção Ambiental do Parque Fernão Dias (APA).

Já as enquetes são relacionadas a temas que dominam o debate na sociedade e na política, como 
eleições municipais, planos de saúde, desrespeito à mulher, epidemia causada pelo vírus da zica, 
comunicação pública, reclamações dos consumidores, etc.
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Em 2016, a Assembleia promoveu um debate sobre os desafios da comunicação pública. Questões 
como o sistema digital, o financiamento e a participação popular foram debatidas em workshops, pa-
lestras e grupos de trabalho, nos dois dias do evento.

Ciclo de Debates
Desafios da Comunicação Pública em Rede

Políticas Públicas, Participação Popular e Direito à Comunicação

Descrição:

Evento promovido pela Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais para discutir a comunicação pública em Minas Gerais, 
com painéis temáticos, workshops e grupos de trabalho. 

Data / Local:

12 e 13 de maio de 2016
Belo Horizonte

Objetivos:

1) Avaliar o cenário da comunicação pública em Minas 
Gerais, com vistas a fomentar a construção de uma estrutura 
de rede pública de comunicação no Estado, abordando 
questões como financiamento, outorga, implantação dos 
canais legislativos e de cidadania, e desafios provocados 
pela transição tecnológica;

2) Estabelecer, dentro das competências constitucionais e 
legais do Estado, parâmetros de planejamento, implementação, 
avaliação e monitoramento de políticas públicas de comunicação 
social que viabilizem e valorizem a organização em rede 
compartilhada do sistema público de comunicação, tendo 
como princípio orientador a promoção da liberdade de 
expressão e do direito à comunicação.

Comissão organizadora:

Por ser evento institucional de construção 
coletiva, 5 instituições da sociedade civil 
organizada e do poder público participaram 
da formatação deste evento, em 4 reuniões 
preparatórias, realizadas entre os dias 8 e 
30 de março de 2016.
 

Números do evento:

Participantes: 129 
Expositores: 7 
Instituições representadas: 47

Destaques anteriores:

* 10 e 11/4/2014 – Ciclo de debates Comunicação, Regulação e Democracia, realizado pela ALMG e instituições 
parceiras, para discutir a democratização e a regulamentação dos meios de comunicação e o projeto de lei de 
iniciativa popular da comunicação social eletrônica, em comemoração da Semana Estadual pela Liberdade de 
Expressão, pela Democratização dos Meios de Comunicação e pelo Direito à Informação Pública, instituída pela 
Lei Estadual nº 20.818/2013.

Ciclo 
de

debates

12 e 13 
de maio 
de 2016

Desafios
da

comunicação
pública

em rede
Políticas 
públicas,

 participação 
popular e 
direito à 

comunicação



Assembleia de Minas. Há 25 anos valorizando a cultura.

A Galeria de Arte da Assembleia Legislativa abre espaço para 
exposições de artes plásticas, visuais e de artesanato, mostras 
educativas e culturais, e para o lançamento de obras literárias. 

Confira nossa agenda! 

Galeria de Arte | Segunda a sexta | Das 8 às 18 horas

Nossa obra é mostrar a arte 
em suas mais diversas expressões.

D
C

I |
 G

P
C

V
 | 

A
LM

G

Cultural
Assembleia





A Assembleia Legislativa oferece diversos serviços 
à população, seguindo seu compromisso de construir 
uma sociedade melhor e de dar voz e poder ao cidadão. 
Esse contato com a sociedade se dá por intermédio do 
Procon Assembleia, da Escola do Legislativo, do Centro 
de Apoio à Câmaras (Ceac) e dos Espaços Culturais.

Espaço Cidadania

Inaugurado há quatro anos, o Espaço Cidadania é um 
dos locais de atendimento e orientação ao público da 
Assembleia de Minas. Ele é constituído de três órgãos 
públicos: o Procon Assembleia, a Delegacia de Defesa 
do Consumidor (Decon) e o Centro Estadual de Políti-
cas de Emprego e Renda (Ceper). A unidade funciona 
na Rua Martim de Carvalho, 94, no Bairro Santo Agos-
tinho, em Belo Horizonte.

O Procon Assembleia e a Decon são responsáveis pelo 
atendimento a questões voltadas ao direito do consu-
midor; já o Ceper presta serviços relativos ao mercado 
de trabalho. Até o final de 2016, os três órgãos reali-
zaram 56.820 atendimentos.

Desse número, 49.005 foram prestados pelo Procon 
Assembleia, com atendimentos pela internet, por te-
lefone e presencialmente, em suas duas unidades, que 
funcionam no Espaço Cidadania e na Casa do Con-
sumidor, situada na Rua Goitacazes, 1.202, no Bairro 
Barro Preto, Capital.

Cidadania,
Memória e Cultura
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atendimentos na Internet Popular, que funcionou no local até o final de agosto. O serviço gratuito de 
acesso à rede foi interrompido para reestruturação do local. Já a Decon registrou 2.185 ocorrências 
até o final de dezembro, além de 5.545 atendimentos gerais ao público.

A emissão da carteira do Sindpasse, serviço iniciado em 2015, prosseguiu em 2016, quando foram 
emitidas 1.781 carteiras, que garantem a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal a pessoas 
com deficiência, com renda individual inferior a dois salários mínimos.

Em 2016, 3.195 carteiras foram também emitidas pelo Sine. O serviço foi suspenso no início de junho 
para atualização do sistema informatizado de emissão, nos postos de atendimento.

No final de 2016, a Assembleia e a Polícia Civil assinaram um convênio para implantação de um posto 
de identificação no Espaço Cidadania. Desde o dia 5 de dezembro, os cidadãos podem tirar, ali, carteira 
de identidade e atestado de antecedentes criminais.

Orientação e defesa do consumidor

O trabalho de orientação e defesa do consumidor, realizado pelo Procon Assembleia, inclui atendimentos 
presenciais, por telefone e pela internet, além de audiências de conciliação e solução de demandas. A 
eficiência da atuação do órgão é evidenciada pelo fato de, nas 9.264 audiências realizadas até o final 
de 2016, o índice de acordos ter sido de 86,79%.

Além dos atendimentos, o Procon Assembleia promove ações de educação do consumidor, entre as quais 
a participação no mutirão do Dia Internacional do Consumidor e na Semana Nacional de Educação Finan-
ceira. Também são ministrados cursos de capacitação de conciliadores e estagiários do órgão.

Palestras de Educação para o Consumo 2016

Palestras para estudantes 50 6.292 alunos

Palestras para fornecedores e empresas 8 610 pessoas

Planilha2
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no Portal da Assembleia, na página do Procon. Até o final do ano, a seção teve 15.540 visualizações, e 
os conteúdos mais acessados foram atendimento ao consumidor, Informações e dicas, e como chegar.

Educação para a cidadania

A Assembleia de Minas, por meio da Escola do Legislativo, oferece à sociedade um conjunto de ativi-
dades de capacitação em Poder Legislativo, formação política e educação para a cidadania. O objetivo 
é propiciar aos cidadãos e aos segmentos de público especializados um maior conhecimento sobre o 
Parlamento e, assim, contribuir para o aprimoramento da participação cidadã e para o fortalecimento 
das relações entre a sociedade e o Legislativo mineiro. Essas ações se desenvolvem por meio de cursos 
presenciais e a distância, palestras, projetos educativos e publicações especializadas. 

Merecem destaque as atividades realizadas em parceria com o Centro de Apoio às Câmaras da ALMG, 
voltadas à capacitação, atualização e educação legislativa e dirigidas às câmaras municipais mineiras, 
visando ao fortalecimento do Poder Legislativo e à profissionalização das equipes técnicas de asses-
soramento das casas legislativas do Estado. Também com o objetivo de capacitar os servidores das  
casas legislativas mineiras e os profissionais que interagem com elas, a Escola do Legislativo oferece o 
Curso de Especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas, que está em sua sexta edição, com 
certificação reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação.

No esforço de contribuir para a produção e a organização de conhecimentos sobre o Poder Legislativo, 
foi lançado, ainda em 2016, mais uma publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Escola do 
Legislativo (Nepel), uma coletânea de artigos produzidos por servidores da ALMG, reunidos sob o título 
Temas do Direito Parlamentar. Entre os projetos educativos, destaca-se ainda o programa Parlamento 
Jovem de Minas, realizado em parceria com a PUC Minas. Em 2016, a iniciativa chegou à 13ª edição, 
mobilizando um público de mais de 1,5 mil pessoas, entre estudantes do ensino médio e superior e 
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ponsável pelos programas de atualização e capacitação dos servidores da ALMG. 

Em 2016, a Escola do Legislativo ofereceu um conjunto de 162 atividades dirigidas ao público externo, 
totalizando o atendimento de 9.439 pessoas, entre vereadores, servidores públicos municipais e esta-
duais, professores, estudantes, lideranças comunitárias e público em geral.

Atividades da Escola do Legislativo

Atividades Resultados em 2016

Cursos a distância 551

Cursos e palestras presenciais 1052

Projetos educacionais 2794

Total 4397

Cursos e palestras

Com o objetivo de dar maior alcance a suas ações e mais diversidade aos conteúdos abordados em suas 
atividades, a Escola do Legislativo tem reforçado sua atuação em rede, não só nas ações voltadas para os 
servidores como também naquelas dirigidas ao público externo. Para isso, tem buscado novos parceiros, 
tanto na Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais (Reap-MG), quanto entre 
instituições detentoras de conhecimentos especializados de interesse do Legislativo. Em contrapartida, 
oferece seus conteúdos às instituições que demandam um conhecimento próprio do Poder Legislativo. 

Assim, no conjunto das ações oferecidas em 2016, a parceria foi uma das estratégias adotadas pela 
Escola do Legislativo para buscar novos conteúdos e alcançar um maior público.
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Atividade Público Resultados em 2016

EaD – Crase: entendendo e 
praticando – 2 ofertas

Servidores públicos, professores, 
estudantes e público interessado

169 participantes certificados

EaD – Treinando a Nova 
Ortografia – 2 ofertas

Servidores públicos, professores, 
estudantes e público interessado

198 participantes certificados

EaD – Seminário Virtual 
de Escolas de Governo: 
Compartilhando Experiências 
Parcerias: Rede de Escolas de 
Formação de Agentes Públicos de 
Minas Gerais (Reap-MG) e Centro 
de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento da Câmara dos 
Deputados (Cefor)

Servidores lotados em escolas de 
governo ou que trabalham com 
a qualificação e a formação de 
agentes políticos

208 participantes certificados

EaD – Seminários virtuais:
Diálogos sobre a Conjuração 
Mineira; Independência do Brasil; 
e Proclamação da República

Professores e estudantes 
universitários do curso de História 
e público interessado

116 participantes certificados

EaD – Dilemas da Cidadania  
no Brasil

Professores, estudantes e público 
interessado

33 participantes certificados

EaD – Lei Federal de Fomento e 
Colaboração (Lei nº 13.019, de 2014)
Parcerias: Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais; Secretaria 
de Desenvolvimento Social de 
Minas Gerais (Sedese) e Secretaria 
de Estado de Governo de Minas 
Gerais (Segov)

Servidores públicos e 
profissionais das organizações da 
sociedade civil (OSCs)

600 participantes certificados

Cursos e treinamentos –
Parlamento Jovem de Minas

Coordenadores, monitores e 
estudantes do ensino médio 
participantes do PJ de Minas

2.034 participantes

Curso – Controles na 
Administração Pública – 2 ofertas

Vereadores, prefeitos e servidores 
de câmaras municipais e 
prefeituras mineiras

78 participantes certificados

Curso – Planejamento e 
Orçamento Público

Servidores dos legislativos, 
representantes de organizações 
não governamentais e público 
interessado

90 participantes certificados

Curso – Orçamento Público e 
Cidadania

Professores, estudantes 
e público interessado em 
conhecer a tramitação das peças 
orçamentárias e a participação 
popular

30 participantes certificados
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Atividade Público Resultados em 2016

Especialização em Poder 
Legislativo e Políticas Públicas – 
18 disciplinas ofertadas

Servidores da ALMG, servidores 
públicos estaduais e municipais, 
jornalistas e público interessado

Turma de 2015: 36 formandos
Turma de 2016: 33 alunos

Capacitação de Conciliadores 
Parceria: Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – 2 ofertas

Estagiários do Procon Assembleia 
e Procons municipais 39 participantes

Palestra – Avaliação de impacto 
da Lei do ICMS Solidário – Lei nº 
18.030, de 2009

Servidores da FJP e ALMG 
e demais órgãos públicos 
convidados

30 participantes

Pensando em Minas Servidores públicos, professores, 
estudantes e público interessado 100 participantes

Ciclo de palestras da 
especialização

Alunos matriculados, estudantes, 
professores e público interessado 91 participantes

Introdução à Legística
Parceria: Agência Nacional de 
Petróleo (ANP)

Servidores indicados pela ANP 40 participantes

Congresso Mineiro de Direito 
Eleitoral
Parceria: Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Minas Gerais

Pré-candidatos às eleições de 
2016 e público interessado 201 participantes

Encontro – Escolas de governo, 
ead e a formação de agentes 
públicos

Representantes das escolas de 
governo filiadas à Rede de  Escolas 
de Formação de Agentes Públicos 
de Minas Gerais (Reap-MG)

22 participantes

Ciclo de mesas-redondas – 
Democracia, deliberação e 
práticas participativas

Servidores da ALMG, professores 
e estudantes da UFMG 219 participantes

Palestra – Participação, juventudes 
e política na Europa
Parceria: Pós-Graduação em 
Ciência Política/DCP-Fafich/UFMG

Professores e estudantes da 
UFMG, servidores da ALMG e 
público interessado

11 participantes

Palestra – A qualificação profissional 
e a administração pública

Servidores da ALMG e convidados 
externos 16 participantes

Projetos educativos

Com o objetivo de contribuir para a educação legislativa e cidadã dos estudantes mineiros, a Escola do 
Legislativo oferece um conjunto de atividades dirigidas aos alunos do ensino básico e superior, desen-
volvidas nos espaços da Assembleia Legislativa, nas próprias escolas e nos municípios mineiros. Os 
programas Visitas Orientadas e Jornada Universitária recebem semanalmente escolas da Capital e do 
interior do Estado em visitas à ALMG, em que se cumpre um roteiro que inclui atividades no Memorial 
da Assembleia de Minas, um percurso com palestra dialogada pelas áreas do processo legislativo, 
dinâmicas inspiradas em práticas participativas e palestras sobre o Poder Legislativo, com abordagens 
de interesse das escolas.
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instituições de ensino superior, com atividades oferecidas nas escolas ou na Assembleia. Elas são 
desenvolvidas dentro de prazos variados e sempre finalizadas com um trabalho de uma disciplina ou 
com uma ação no Legislativo. A Escola oferece ainda o projeto AdoleSer, dirigido aos adolescentes 
trabalhadores da Associação Profissionalizante do Menor (Assprom) que atuam na Assembleia, sob a 
coordenação do Núcleo Vida.

O Parlamento Jovem de Minas é um dos destaques entre essas ações. Desde que começou seu 
processo de interiorização e regionalização, o projeto vem ganhando a adesão dos municípios 
mineiros e criando oportunidades para que jovens de diferentes regiões do Estado participem 
da iniciativa. Assim, é cada vez maior o número de estudantes que podem vivenciar situações 
de estudo, pesquisa, debates e práticas democráticas de negociação e escolha sobre grandes 
temáticas de políticas públicas.

Atividade Público Resultados em 2016

Visitas Orientadas e Jornada 
Universitária

Estudantes do ensino 
fundamental, médio e superior

2.422 participantes

Conexão Assembleia
Estudantes de Jornalismo da 
PUC Minas, campus Coração 
Eucarístico

64 participantes

AdoleSer

Adolescentes trabalhadores da 
Associação Profissionalizante do 
Menor (Assprom) que atuam na 
Assembleia 

30 participantes

Parlamento Jovem de Minas
Estudantes do ensino médio de 
43 municípios mineiros

1.348 participantes
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Parlamento Jovem de Minas 2016 – Mobilidade Urbana

Em função do ano eleitoral, a edição de 2016 do Parlamento Jovem de Minas foi realizada de fevereiro a 
agosto. Nesses sete meses, foram mobilizados quase 1,5 mil estudantes, entre alunos do ensino médio e uni-
versitários, além de servidores de câmaras de 43 municípios, que atuaram como coordenadores do projeto. 

O programa, realizado em parceria com a PUC Minas e câmaras municipais mineiras, é organizado em três 
etapas – municipal, regional e estadual – e adota uma metodologia participativa em rede. Dessa forma, o 
protagonismo dos jovens é favorecido em todas as suas ações, assim como a atuação dos coordenadores 
municipais nos processos coletivos de decisão, presentes em todas as fases do projeto – planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação.

As atividades do PJ Minas se desenvolvem a partir da escolha de um tema de interesse dos jovens e das 
comunidades, relacionado a uma política pública. A partir daí, os estudantes participam: de atividades de capa-
citação sobre o tema e de formação política; de estudo e pesquisa; de discussão e elaboração de propostas, e 
de apreciação e priorização daquelas que serão levadas à etapa seguinte, até a aprovação do documento final, 
na etapa estadual. O documento final é entregue à Comissão de Participação Popular para encaminhamento. 

Participação Municípios

171 escolas (121 
públicas e 50 privadas)

1.348 estudantes do 
ensino médio

92 coordenadores

131 monitores de 
câmaras municipais, 
faculdades e 
universidades

Polo Central: Belo Horizonte e Ouro Preto
Polo Centro-Oeste: Divinópolis, Nova Serrana e Pará de Minas
Polo Médio Piracicaba: Itabira, João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo
Polo Norte e Jequitinhonha: Capelinha, Itamarandiba e Montes Claros 
Polo Sul de Minas I: Cambuí, Extrema, Monte Sião, Ouro Fino e Santa Rita de Caldas
Polo Sul de Minas II: Guaxupé, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso 
Polo Sul de Minas III: Santana da Vargem, Três Corações, Três Pontas e Varginha
Polo Sul de Minas IV: Carvalhópolis, Itajubá, Machado, Pouso Alegre e São Lourenço 
Polo Triângulo: Conceição das Alagoas, Iturama, Uberaba e Uberlândia
Polo Noroeste: Unaí e João Pinheiro
Polo zona da Mata I: Juiz de Fora, Leopoldina, Matias Barbosa, Rio Preto e Santos Dumont
Polo zona da Mata II: Paula Cândido, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco
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Na edição de 2016, os participantes do PJ Minas discutiram e deliberaram sobre a temática Mobilidade 
Urbana. O debate foi organizado em três subtemas: Mobilidade: participação e controle social; Trânsito e 
transporte; e Mobilidade e estrutura. 
Para elaborar propostas dirigidas ao poder público, os estudantes passaram por atividades de formação, 
capacitação, estudo e pesquisa, além de grupos de discussão e práticas democráticas de debate, escolhas e 
priorização, desenvolvidas nos espaços da escola e dos legislativos municipais e estadual.

Subtemas Propostas apresentadas Propostas aprovadas

Mobilidade: participação e controle social 20 3

Trânsito e transporte 35 4

Mobilidade e estrutura 23 5

Cidadania Ribeirinha

Município Comunidade Curso Senar Turmas Alunos

Januária

Riacho da Cruz
Produção de mudas de frutas nativas 2 24

Artesanato com materiais recicláveis (PET) 1 10

Várzea Bonita

Recuperação de nascentes 2 24

Beneficiamento de frutas nativas e 
produção de polpas 3 36

São 
Francisco

Jiboia

Recuperação de nascentes 3 36

Beneficiamento de frutas nativas e 
produção de polpas 2 24

Retiro Beneficiamento de frutas nativas e 
produção de polpas 1 12

Bom Jardim  
da Prata Artesanato com materiais recicláveis (PET) 1 10

Total 15 176



128

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16 Apoio às câmaras municipais

Com o intuito de contribuir para a formação, a atualização e a capacitação dos vereadores e servidores do 
Legislativo e do Executivo municipais e para o intercâmbio de informações entre as casas legislativas das 
diversas regiões do Estado, a Escola do Legislativo e o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) realizaram um 
trabalho conjunto de qualificação e atualização de técnicos e agentes políticos municipais. Foram ofereci-
dos cursos, palestras e o programa Encontros com a Política. Essas ações foram viabilizadas por meio de 
parcerias entre a ALMG e as escolas dos Legislativos municipais e câmaras municipais.

Atividade Público Resultados em 2016

Encontros com a Política

Vereadores e servidores dos 
municípios-sede: Unaí, João 
Pinheiro, Paracatu, Uberaba, 
Cambuí, Araguari, São Lourenço, 
Guaxupé, Lambari, Itabira, Pedro 
Leopoldo e Ubá 

570 participantes

Curso: Redação Legislativa Varginha 62 participantes certificados

EaD: Eleições 2016: uma 
abordagem jurídica

Vereadores, candidatos, 
lideranças locais e público 
interessados 

42 participantes certificados

Curso: Orçamento e Finanças 
Públicas 

Vereadores e servidores das 
câmaras municipais de Minas 
Gerais

78 participantes certificados

EaD – Oficina Virtual: Cerimonial 
e organização de eventos nas 
instituições públicas

Servidores de câmaras 
municipais e de outras 
instituições públicas envolvidos 
em organização de eventos, 
cerimonial e comunicação

22 participantes certificados

Curso: Produção Legislativa
Vereadores e servidores das 
câmaras municipais de Minas 
Gerais

99 participantes certificados

Curso: Direito Administrativo 
Parceria: Controladoria-Geral do 
Município de Contagem

Servidores da Controladoria 
Geral do Município de Contagem 

50 participantes certificados

EaD: A Câmara Municipal e o 
Processo Legislativo
Parceria: Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina

Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina

Vereadores e servidores de 
câmaras municipais de Minas 
Gerais e de Santa Catarina – 
118 participantes certificados

O Ceac também auxilia as câmaras a promover reflexões sobre temas relevantes de interesse da 
sociedade. Uma de suas atividades é o boletim eletrônico, publicação semanal distribuída para 821 
câmaras municipais. 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. Em 2016, 5.832 usuários ativos utilizaram o serviço e 35 edições eletrônicas do 
boletim foram enviadas.
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Memorial da Assembleia

O Memorial da Assembleia é um centro de referência e de comunicação do legado político cons-
tituído na ALMG, desde os seus primórdios, no período imperial, até os dias de hoje. Além do 
espaço físico para visitação, todo o exposto pode ser acessado pela internet, numa seção do 
Portal da Assembleia.

Na internet, um dos destaques é a possibilidade de consulta à documentação da Assembleia Provincial, 
devido a convênio firmado com o Arquivo Público Mineiro, o que viabilizou a digitalização desses docu-
mentos. Também estão disponíveis para consulta documentos e notícias de jornais sobre a Assembleia 
Constituinte mineira, instalada em 1988. É uma significativa fonte de informações, que se soma ao 
acervo arquivístico e fotográfico da Biblioteca da Assembleia, bem como à sua Coleção Memória, que 
preserva publicações cujo assunto principal é a ALMG.

Em 2016, o Memorial recebeu 4.965 visitantes, considerando tanto os visitantes espontâneos quanto 
os agendados por meio dos programas de visitação da Casa. Cerca de 94% das visitas foram de público 
externo. O nível de satisfação dos visitantes com os recursos, o conteúdo e a qualidade do atendimento 
ultrapassa 94%.

Em maio de 2016, o Memorial participou, pela terceira vez consecutiva, da Semana Nacional de Mu-
seus, cujo tema, neste ano, foi Museus e paisagens culturais. Foram oferecidas visitas especiais, que 
estimularam a reflexão sobre a importância simbólica do Palácio da Inconfidência e dos monumentos 
e estátuas existentes em seu entorno. 
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Entre as ações da ALMG para a valorização da cultura mineira estão os projetos permanentes Zás e 
Programa Segunda Musical. O primeiro completou 20 anos em 2016, com uma exposição de cartazes 
das atrações que se apresentaram durante a trajetória desse programa que já é referência na cena 
artística de Belo Horizonte. A programação do Zás é constituída de apresentações de peças de teatro, 
música, dança, poesia e humor. Em 2016, foram oferecidas ao público 29 apresentações, registrando 
um público total de 2.911 pessoas.

O Programa Segunda Musical oferece, há 15 anos, o que de melhor se produz na música erudita em 
Minas, além de receber atrações de renome internacional. Em 2016, foi realizada uma mostra fotográ-
fica enfocando artistas e a história do Programa Segunda Musical, que, em parceria com as principais 
escolas de música do Estado, vem revelando novos e promissores talentos da música erudita. O pro-
grama teve, em 2016, 29 apresentações, que trouxeram ao Teatro da Assembleia uma audiência de 
mais de 320 pessoas.

Galeria de Arte e Teatro

Ainda como parte de suas atividades de valorização da cultura, a Assembleia publica, anualmente, 
três editais de concorrência pública para ocupação do Teatro e da Galeria de Arte. Com exposições 
selecionadas no edital, a Galeria de Arte oferece, ao longo do ano, mostras de artes plásticas e 
artesanato, de cunho educativo e cultural. Algumas exposições já fazem parte da programação 
institucional da Assembleia.

Em 2016, foram selecionados mais de 20 candidatos. Uma particularidade é que as mostras são cole-
tivas, uma vez que cada exposição abriga pelo menos dois artistas. Em 2016, foram 18 exposições – 5 
institucionais, 5 de artesanato e 8 de artes plásticas.

Como acontece na Galeria de Arte, para a ocupação do Teatro as produções selecionadas não pagam 
aluguel do espaço. Assim, os artistas podem utilizar as dependências de um dos mais modernos e bem 
equipados espaços cênicos da Capital a custos mínimos, o que representa um grande atrativo para os 
produtores de shows variados e de peças teatrais, tanto para o público adulto quanto para crianças. 

Praça da Assembleia

Em dezembro, foi inaugurado o painel artístico criado pelo arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, 
tendo como coautor seu discípulo e sócio, Haruyoshi Ono. A estrutura fazia parte do projeto original da 
Praça Carlos Chagas, mas só foi executada recentemente, com a requalificação da Praça.



Arte e cultura 
o ano todo, 
para todos 
os gostos.

Fique por dentro e aproveite a nossa programação!
Acesse: http://www.almg.gov.br/almg_cultural/

Em 2016, a Assembleia Legislativa promoveu 
e apoiou inúmeras iniciativas culturais:

3 festivais, 5 exposições institucionais, 8 exposições de artes visuais 
e 5 de artesanato, 87 apresentações de teatro adulto, 

44 apresentações de teatro infantil, 7 espetáculos de dança, 
1 espetáculo de mágica, 27 apresentações de música 
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Direcionamento
Estratégico

Desde 2010, a Assembleia de Minas mantém um Direcio-
namento Estratégico, que busca contribuir para que a 
Casa seja reconhecida como o poder e a voz do cidadão 
mineiro na construção de uma sociedade melhor. 

Para isso, a cada biênio, têm sido definidas prioridades 
e executados projetos, alinhados com os objetivos estra-
tégicos institucionais. No biênio 2015-2017, estão em 
andamento sete projetos estratégicos, que tiveram impor-
tantes avanços neste ano.

Dois desses projetos estão ligados ao objetivo de ampliar 
e aprimorar a participação da sociedade nas atividades 
do Legislativo. O primeiro deles, chamado Práticas Partici-
pativas da ALMG, pretende articular e otimizar as diferen-
tes formas de participação cidadã no Parlamento mineiro. 
Em 2016, o projeto avançou no levantamento de subsí-
dios para o desenvolvimento de metodologias de gestão 
dessas práticas participativas e de relacionamento com 
os públicos da Casa.

Numa perspectiva teórica, foi concluído o trabalho de um 
grupo de estudos, coordenado pela UFMG, com atuação 
de diversos setores da Casa, para nivelamento conceitual 
e alinhamento de entendimentos sobre temas relativos à 
participação política. Além disso, numa dimensão prá-
tica, foi realizado um diagnóstico crítico dos canais de 
participação e interação mantidos pela ALMG e um levanta-
mento de experiências dessa natureza em outros legisla-
tivos do País e do mundo.
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mento dos desdobramentos e da efetividade de propostas da sociedade, recebidas pela ALMG por inter-
médio de seus canais participativos. Neste ano, o projeto iniciou a aplicação de metodologias voltadas para 
promover a incorporação de propostas priorizadas em eventos institucionais ao processo legislativo formal. 
Foram objetos desse trabalho, até o momento, o seminário Águas de Minas III, realizado em 2015, e os 
fóruns técnicos para discussão dos Planos Estaduais de Educação e de Cultura, ambos realizados em 2016.

Outra questão que tem sido prioridade estratégica da Casa diz respeito à regionalização da atuação 
institucional, dada a amplitude e diversidade de demandas e interesses das diversas regiões do Esta-
do. Um projeto relacionado a esse tema, chamado “Dimensão Regional da Atuação da ALMG”, busca 
desenvolver metodologias e implementar procedimentos para a realização de análises de impacto 
regional dos trabalhos da Casa, com vistas a subsidiar a atuação político-parlamentar. Para isso, em 
2016, foi dada continuidade a uma série de estudos e levantamentos sobre aspectos ligados às divi-
sões regionais do território mineiro, em parceria com a PUC Minas.

Também é objeto permanente da atenção estratégica da ALMG o suporte aos parlamentares para o pleno 
exercício de suas funções, tanto no âmbito da representação política, quanto no da elaboração das leis e 
no acompanhamento das políticas públicas estaduais. Nesse sentido, o projeto Aprimoramento do Suporte 
Informacional ao Parlamento pretende otimizar a produção, a gestão e a disseminação de informações 
que subsidiem a atuação dos deputados, não apenas de forma individual, mas, especialmente, nos órgãos 
colegiados de deliberação política da Casa. Neste ano, esse projeto obteve avanços, com o mapeamento 
e a análise crítica dos documentos, das informações e dos conhecimentos produzidos pela Consultoria 
Temática da Casa, principal órgão de assessoramento temático-conceitual aos parlamentares.

A comunicação institucional é outro tema estratégico para a ALMG. Nesse sentido, está em andamento 
neste biênio o projeto Governança da Política de Comunicação da ALMG, com o propósito de incorporar 
as diretrizes da política de comunicação estabelecida pela Casa às diversas iniciativas de relaciona-
mento e interação com seus públicos prioritários. Em 2016, todas essas iniciativas foram analisadas, 
com vistas à formulação de planos de ação que contribuam para fazer com que a comunicação da 
Assembleia esteja cada vez mais sintonizada com as percepções e expectativas da sociedade mineira.

A melhoria da gestão organizacional também faz parte dos objetivos estratégicos da Assembleia de 
Minas. Nesse aspecto, a Casa tem procurado, nos últimos anos, incorporar às suas práticas algumas 
metodologias gerenciais de reconhecido sucesso em outras organizações, tanto públicas quanto priva-
das. Uma dessas metodologias é a gestão de processos, que contribui para a racionalização dos fluxos 
de trabalho nos diversos setores da instituição. Dando sequência a esse esforço, está em andamento, 
neste biênio, o projeto Aprimoramento do Macroprocesso Gestão de Eventos, com o objetivo de buscar 
melhorias para o trabalho de organização e realização de eventos na ALMG. Em 2016, esse projeto avan-
çou nas discussões relativas às atribuições e interações entre os onze setores envolvidos nessa atividade. 
Foi concluído ainda o primeiro módulo de um sistema informatizado que apoiará os setores na logística de 
organização desses eventos, facilitando a coordenação e a articulação das áreas participantes.

Outra metodologia gerencial em implementação na Assembleia de Minas é a gestão por competências, 
que tem contribuído para o aprimoramento da gestão de pessoas na Casa. Nesse sentido, o projeto ora 
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em andamento, chamado Provisão e Gestão de Pessoas na ALMG, concluiu, em 2016, o dimensiona-
mento do quadro de pessoal de cada setor da instituição, com vistas a subsidiar a tomada de decisões 
e a formulação de políticas nessa área. Em paralelo com isso, está tendo continuidade a implementa-
ção da gestão por competências, por meio do levantamento das competências técnicas dos servidores. 
Ainda neste ano, teve início um Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG), desenvolvido com o 
apoio da Fundação Dom Cabral, a partir dos resultados do trabalho de mapeamento das competências 
de todo o corpo gerencial da ALMG.

Finalmente, como resultado do projeto estratégico Avaliação do Impacto da Lei, remanescente do biênio 
2013-2015, concluiu-se, neste ano, um estudo-piloto sobre os impactos da Lei do ICMS Solidário na 
distribuição de recursos aos municípios mineiros. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a 
Fundação João Pinheiro e resultou numa publicação lançada em setembro de 2016.





Entenda a
Assembleia de Minas

Conceitos importantes relacionados ao 
Legislativo mineiro

ALMG 

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

É a ALMG que debate e vota matérias de competên-
cia do Estado, como os orçamentos, o sistema tribu-
tário, as operações de crédito, os planos de desen-
volvimento e assuntos relacionados aos servidores.

Ela também fiscaliza o exercício da administração 
dos diversos órgãos do Estado e promove eventos 
que ampliam o diálogo com a sociedade e a parti-
cipação popular na definição de políticas públicas. 
A relação completa de atribuições da Assembleia 
está nos artigos 61 e 62 da Constituição Estadual.

Entre suas atividades, destacam-se debates e vota-
ções no Plenário e nas comissões, audiências públi-
cas na capital e no interior, eventos de educação para 
a cidadania, seminários legislativos, fóruns técnicos, 
ciclos de debates e debates públicos.
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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 é 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 
para conhecer de perto a realidade do Estado. As reuniões são públicas. As comissões são as 
seguintes: Administração Pública; Agropecuária e Agroindústria; Assuntos Municipais e Regionali-
zação; Constituição e Justiça; Cultura; Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência; Desenvolvimento Econômico; Direitos Humanos; Educação, Ciência e 
Tecnologia; Esporte, Lazer e Juventude; Fiscalização Financeira e Orçamentária; Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; Minas e Energia; Participação Popular; Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas; Redação; Saúde; Segurança Pública; Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social; e Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

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 
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(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, cinco comissões extraordinárias foram ins-
taladas e continuaram seus trabalhos em 2016: das Águas, dos Animais, das Barragens, do 
Idoso 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, por 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. Entre elas, estão declarações de utilidade pública, autorizações 
de alienação de imóvel pelo Poder Executivo, instituição de datas comemorativas e denominações de 
próprios públicos. Constituem normas de efeito concreto também as resoluções da Assembleia que 

7 Sanção,
promulgação
ou veto6 Redação

final5 2o turno no
Plenário4 2o turno nas

comissões3 1o turno no
Plenário2 1o turno nas

comissões1Apresentação

• O projeto é recebido pela Mesa da Assembleia, numerado, publicado e encaminhado às comissões para análise

• Comissões discutem o projeto e dão pareceres, com informações para orientar o Plenário
• Os pareceres podem sugerir emendas ao projeto original
• Comissão dá parecer sobre emendas apresentadas no Plenário

• Deputados discutem e votam o projeto
• Antes de ser votado, o projeto volta à análise de comissão, se receber emendas

• Deputados discutem e votam o projeto
• Emendas apresentadas podem ser votadas sem parecer

• Comissão dá parecer sobre o texto aprovado em 1º turno, podendo sugerir novas emendas
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Nacional de Política Fazendária (Confaz). 

Declaração de utilidade pública

O poder público, por meio de lei, reconhece determinadas entidades que prestam re-
levantes serviços, sem fins lucrativos, à comunidade. Embora não haja qualquer direito 
automático decorrente da posse do título, a entidade poderá reivindicar isenção de contri-
buições 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 vo-
luntária 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 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). 



142

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
16 Planejamento e orçamento público

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 Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG). 

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)

A 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.

Nessa lei, o governo estabelece metas de responsabilidade fiscal e metas da administração 
pública para o ano seguinte, a serem atingidas pela execução dos programas do Plano Plu-
rianual 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 administra-
ção da dívida do Estado, operações de crédito e alterações na legislação tributária. 

Lei Orçamentária Anual (LOA)

A 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, o PMDI 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 as 
quais 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 diretri-
zes 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 en-
frentamento da questão e no acompanhamento da implementação da política concebida para solucioná-la.

DISCUSSÃO PARTICIPATIVA
DOS PROJETOS DE LEI DO PPAG

E DO ORÇAMENTO Propostas

Requerimentos

Execução orçamentária

Apresentação de 
emendas PPAG/LOA Processamento

das propostas

Apreciação das Propostas 
de Ação Legislativa (PLEs) 

na CPP

 

Negociações com o
Poder Executivo

Monitoramento

Sanção do governador

Aprovação do parecer

PPAG/LOA na FFO ampliada

Audiências públicas de
discussão do PPAG

Aprovação dos projetos de lei 

PPAG/LOA em Plenário
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Monitorar 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 revisão 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 cumpri-
mento dos programas de trabalho por ela executados.

Eventos de comissão e institucionais

Audiência pública

A audiência pública consiste em 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

O debate público é reunião especial realizada por comissão, mediante requerimento de depu-
tado, para discussão de assunto de interesse público de forma mais ampliada, com a parti-
cipação de cidadãos 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

A reunião de comissão com convidados é realizada na Capital ou no interior do Estado, me-
diante requerimento de deputado, para discussão de assunto de interesse público, na qual os 
debates restringem-se aos parlamentares presentes e a expositores convidados.

Visita

A visita é realizada por comissão, 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, 
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 com a dinâmica de construção coletiva, o ciclo de debate é rea-
lizado com o objetivo de debater um tema relevante que surge na agenda política. Geralmente, 
com 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 palestran-
tes 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 participar por meio do 
Portal (www.almg.gov.br), encaminhando seus comentários e perguntas.

Fórum técnico

Tipo de evento institucional previsto no Regimento Interno da ALMG, o fórum técnico tem o 
objetivo de subsidiar a atuação parlamentar por meio de conteúdo propositivo discutido e apro-
vado 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 
organizados em grupos de trabalho para debater o tema, formular e aprovar propostas. As pro-
postas recebidas durante a etapa de interiorização são consolidadas e passam a compor o docu-
mento, 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

Outro formato de evento institucional previsto no Regimento Interno da ALMG é o seminário 
legislativo, que também possui objetivo propositivo voltado para subsidiar a atuação parla-
mentar. 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 representan-
tes de entidades da sociedade civil, de órgãos públicos, da área acadêmica e por técnicos ou 
especialistas no tema abordado, com o objetivo de elaborar 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.
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Dilzon Melo (PTB) Dirceu Ribeiro (PHS) Douglas Melo (PSC) Doutor Jean Freire (PT)

Duarte Bechir (PSD) Durval Ângelo (PT) Elismar Prado Emidinho Madeira (PTdoB)

Fabiano Tolentino (PPS) Fábio Avelar Oliveira (PTdoB) Fábio Cherem (PSD) Felipe Attiê (PP)

Fred Costa (PEN) Gil Pereira (PP) Gilberto Abramo (PRB) Glaycon Franco (PTN)

Gustavo Corrêa (DEM) Gustavo Valadares (PSDB) Inácio Franco (PV) Ione Pinheiro (DEM)
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Iran Barbosa (PMDB) Isauro Calais (PMN) Ivair Nogueira (PMDB) João Leite (PSDB)

Paulo Guedes (PT)

Mário Henrique Caixa (PCdoB)

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) Ricardo Faria (PCdoB) Roberto Andrade (PTN)
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João Alberto (PMDB)

Tadeu Martins Leite (PMDB)

Sávio Souza Cruz (PMDB)

Gustavo Santana (PR)

Pinduca Ferreira (PP) Professor Neivaldo (PT)

Suplentes
que assumiram mandato:

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)

Cristina Corrêa (PT) Geisa Teixeira (PT) Geraldo Pimenta (PCdoB)
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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
Glaycon Franco
Gustavo Corrêa
Gustavo Valadares
Paulo Guedes

Agropecuária e Agroindústria

Fabiano Tolentino – Presidente
Emidinho Madeira – Vice-presidente
Cristiano Silveira
Inácio Franco
Nozinho

Assuntos Municipais e Regionalização

Fred Costa – Presidente 
Wander Borges – Vice-presidente
Dalmo Ribeiro Silva 
Geisa Teixeira
Rosângela Reis

Constituição e Justiça

Leonídio Bouças – Presidente
Tadeu Martins Leite – Vice-presidente
Antônio Jorge
Bonifácio Mourão
Durval Ângelo
Luiz Humberto Carneiro
Rogério Correia

Cultura

Bosco – Presidente
Thiago Cota – Vice-presidente
Ione Pinheiro 
Tadeu Martins Leite
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

Desenvolvimento Econômico

Antonio Carlos Arantes – Presidente
Felipe Attiê – Vice-presidente
Antônio Lerin
Fábio Avelar Oliveira
Roberto Andrade

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
Celise Laviola
Dalmo Ribeiro Silva 
Rogério Correia 
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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
André Quintão
Arnaldo Silva
Felipe Attiê
Thiago Cota
Tito Torres

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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
João Leite 
Mário Henrique Caixa

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
André Quintão
Cabo Júlio
Paulo Guedes

Trabalho, da Previdência e da Assistência 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
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