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Escolhidos pelo voto, deputados 
são a voz do cidadão na Assembleia

A bancada de Minas na 
Câmara é de 53 deputados. 
Portanto, 53 - 12 = 41 (núme-
ro de federais acima de 12). 
Assim, 41 + 36 (triplo de 12) = 
77 deputados estaduais.
Hotsite – A ALMG lançou um 
hotsite sobre as eleições de 
2018, com materiais da TV 
e da Rádio Assembleia e da 
Assessoria de Imprensa. O 
objetivo é oferecer informa-
ções que auxiliem o eleitor a 
embasar seus votos.

do Estado, e tem como base 
a representação na Câmara 
dos Deputados. Para se che-
gar ao número de deputados 
estaduais, é utilizada a regra 
do triplo, que tem aplicabili-
dade limitada a 12 deputados 
federais (cujo triplo é 36).

Para os estados com 
mais de 12 deputados fede-
rais, como Minas, aplica-se a 
regra; porém, deve-se acres-
centar ao triplo (36) o núme-
ro de excedentes a 12.

quais subsidiam os trabalhos 
legislativos. Em parceria com 
órgãos e entidades, são rea-
lizadas audiências públicas, 
fóruns, debates e visitas. Ou-
tro meio de participação são 
as consultas públicas, em que 
são colhidas sugestões sobre 
propostas em tramitação.
Fórmula – O número de de-
putados estaduais é definido 
de acordo com as Constitui-
ções Federal e Estadual, pro-
porcionalmente à população 

É prerrogativa do Parlamento, 
ainda, julgar os governadores 
e os próprios deputados por 
crimes. Na fiscalização do 
Executivo, conta com a ajuda 
do Tribunal de Contas.

As leis aprovadas podem 
ter autorias distintas, mas 
mesmo as originadas fora da 
ALMG podem receber aper-
feiçoamentos dos deputados.

A Assembleia ainda pro-
move atividades de aproxi-
mação com a sociedade, as 

Parlamento também pode julgar governador 

tivas. Por meio deles, podem 
surgir proposições ou outras 
medidas propostas pelo par-
lamentar. O acesso do cida-
dão ao deputado pode ser 
pessoal, na ALMG, ou indire-
to, por telefone ou internet.

Os deputados também 
têm funções legislativas es-
pecíficas. Tratam do orça-
mento do Estado, das dire-
trizes desses gastos, opinam 
sobre o sistema tributário e a 
dívida pública e sobre opera-
ções de crédito.

deputados que analisam as 
proposições e opinam antes 
que elas cheguem ao Plená-
rio. As comissões também 
promovem iniciativas que 
permitem a participação da 
sociedade e a fiscalização 
do Executivo. Com reuniões 
abertas, aproximam o cida-
dão do Legislativo.

A entrada do cidadão se 
dá, também, nos gabinetes, 
que atuam como intermediá- 
rios na busca de soluções a 
demandas pessoais ou cole-

Em linhas gerais, o Le-
gislativo discute, vota e 
propõe leis. O Executivo é o 
responsável por executar os 
serviços públicos conforme 
as leis. O Judiciário resolve, 
por meio de julgamentos, os 
conflitos entre cidadãos, en-
tre estes e o Estado e entre 
os Poderes do Estado.

Além da produção de 
leis, os parlamentares fisca-
lizam os atos do Executivo, 
avaliando as políticas públi-
cas, podendo solicitar infor-
mações ao governo e con-
vocar secretários de Estado. 
Os deputados também in-
termedeiam conflitos entre, 
por exemplo, a sociedade e o 
Estado. Eles dão voz às neces-
sidades do cidadão e simbo-
lizam o poder dele sobre os 
rumos de Minas e do País.

As funções parlamenta-
res são exercidas por alguns 
instrumentos. O Plenário é o 
fórum máximo de deliberação 
sobre as leis produzidas pelos 
deputados, enviadas pelos 
outros Poderes ou emanadas 
de iniciativas populares.

O trabalho de discus-
são e votação tem início 
nas comissões – grupos de 

Eleitos após um cálculo mate-
mático que considera, em sín-
tese, os votos nominais (em 
cada candidato) e os alcança-
dos pela legenda (partido), os 
deputados, tanto os federais 
quanto os estaduais, são os 
representantes diretos e legí-
timos da população. O obje-
tivo da eleição proporcional, 
que se repetirá agora em ou-
tubro, é permitir a represen-
tação das diferentes opiniões 
e segmentos da sociedade.

No caso da Assembleia 
de Minas, são 77 deputados, 
escolhidos pelo voto popular 
para um mandato de quatro 
anos, período conhecido como 
“legislatura”. É preciso que o 
cidadão conheça bem os de-
putados: biografia, posiciona-
mento político, produção le-
gislativa e prestação de contas.

Os Poderes do Estado são 
o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. Eles atuam de for-
ma harmônica e independen-
te. Isso significa que cada Po-
der completa, mas também 
limita, a ação do outro. Seus 
deveres e competências es-
tão expressos na Constituição 
Federal. A ALMG é o Poder 
Legislativo estadual.

Guilherme Bergamini

Os atuais deputados tomaram posse na Assembleia em fevereiro de 2018
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

8h30 
• Visita Orientada (ALMG) – alunos do 5º ano do Instituto Educacional Pau-

lo Freire, de Contagem 
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a proibição de os policiais militares estacionarem seus 
veículos particulares nas unidades da PMMG, caso tenham propaganda 
eleitoral afixada

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visita Orientada (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio São José, de Belo 

Horizonte
14h15 

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – poeta e escritora Adélia Prado
 1h Segunda Musical – Duo Pavan-Ribeiro e coro feminino da Escola 

de Música da Uemg
 1h30 Assembleia Notícia  
 2h Comissão de Agropecuária (6/7/2018) – debate a importância 

do leite e sua produção em MG
	 3h40	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(24/5/2018) – debate a possibilidade de instalação de posto 
avançado de atendimento pré-processual do TJMG

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Tribuna Livre – desafios da Educação para o novo governo
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – 30 anos do Sus
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – alienação parental

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre  – desafios da Educação para o novo governo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Ódio nas eleições
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder – poeta e escritora Adélia Prado
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações
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ORDEM DO DIA
PL 4.828/17

Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador do Estado. Institui as carreiras do Grupo de Atividades 
de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo. Discus-
são em 1º turno.

TV ASSEMBLEIA


