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Formação das comissões parlamentares
é fruto de matemática e negociação

O início dos trabalhos das co-
missões da Assembleia na 19ª 
Legislatura depende de mate-
mática e de um processo de 
negociações entre as repre-
sentações partidárias na Casa.

Primeiro, são formados 
os blocos parlamentares, que 
reúnem partidos de acordo 
com sua posição a respeito 
do Governo do Estado. 

Um partido pode também 
optar por constituir bancada, 
com no mínimo cinco deputa-
dos, sem pertencer a um bloco.

Definida a organização das 
bancadas e dos blocos, seus lí-
deres têm cinco dias úteis para 
indicar os nomes que compo-
rão as comissões no primeiro 
biênio da nova legislatura.

As comissões são o prin-
cipal fórum de participação 
da sociedade no Poder Le-
gislativo. É em seu âmbito 
que o cidadão pode opinar, 
debater, acompanhar, sugerir 
e criticar políticas públicas e 
apresentar demandas.

Esses grupos de deputa-
dos opinam sobre os proje-
tos em tramitação na ALMG, 
orientando as votações no Ple-
nário. As comissões têm tam-
bém outras atribuições, como 
promover visitas, audiências 
públicas e debates sobre te-

mas de interesse da sociedade. 
Elas são divididas em 

permanentes, que subsistem 
nas legislaturas, e temporá-
rias, que se extinguem com 
o término da legislatura ou 
antes dele, se atingido o seu 
fim ou terminado o prazo 
estipulado para seu funcio-
namento.

Atualmente, existem 23 
comissões permanentes na 
ALMG. As comissões tempo-
rárias podem ser: especiais, 
criadas para estudar temas 
específicos ou dar parecer 

sobre propostas de emenda 
à Constituição (PECs), vetos 
ou indicações para cargos 
públicos; parlamentares de 
inquérito (CPIs), que apuram 
fatos que necessitem de in-
vestigação e fiscalização; e 
extraordinárias, compostas 
para acompanhar assuntos 
relevantes, reunindo diag-
nósticos e propostas de ação.

Na 18ª Legislatura, fun-
cionaram dez comissões ex-
traordinárias, entre as quais 
a Comissão Extraordinária 
das Mulheres, que se trans-

formou em permanente no 
fim de 2018, com o nome de 
Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher.

Podem ser criadas, ain-
da, as comissões interesta-
duais parlamentares (Cipes), 
com a participação de depu-
tados de outras assembleias.

Existe, ainda, a Comis-
são de Ética e Decoro Parla-
mentar, que se reúne even-
tualmente, para analisar 
condutas que possam ser 
consideradas incompatíveis 
com a atuação parlamentar.

Cálculos tentam assegurar representação
O Regimento Interno da 
ALMG assegura a represen-
tação proporcional, tanto 
quanto possível, das bancadas 
ou blocos parlamentares na 
constituição das comissões.

Cada comissão perma-
nente tem cinco membros 
efetivos e outros cinco su-
plentes, com exceção das 
Comissões de Constituição 
e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária, 
formadas por sete efetivos e 
sete suplentes.

A formação das comis-
sões segue uma lista de pre-
ferências. O maior bloco ou 
a maior bancada inicia as 
indicações – quanto mais de-
putados, mais comissões são 
conquistadas e mais prefe-
rência de escolha.

Para definir a composi-
ção das comissões e a ordem 

de escolha de cada bloco ou 
bancada, primeiro é deter-
minado um quociente polí-
tico, resultado da divisão do 
número de deputados (77) 
pelo número de comissões 
permanentes. É excluída da 
conta a Comissão de Partici-
pação Popular, por seu cará-
ter específico.

O resultado dessa divi-
são é utilizado para definir o 
número de vagas para presi-

dentes de comissões e a or-
dem de escolha. O bloco ou 
bancada que tem o maior nú-
mero de representantes faz a 
primeira escolha. Para deter-
minar o número geral de re-
presentantes nas comissões, 
é utilizado outro quociente.

Em que pesem todos os 
cálculos, os deputados têm 
liberdade para negociar e 
alterar a composição das 
comissões.

Raíla Melo/Arquivo ALMG

Entre outras atividades, as comissões opinam sobre os projetos em tramitação na Assembleia
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ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder – político Jarbas Passarinho
 1h Segunda Musical – Duo Alarte
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra (reprise) – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h20 Compactos de Comissões
 6h30 Memórias Rompidas
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30` Conexão Eleitoral
 9h Solenidade de Posse dos Deputados Eleitos para a 19ª 

Legislatura e Eleição da Mesa Biênio 2019/2020 (reprise)
 11h30 Sala de Imprensa – Imprensa x WhatsApp: quem poderá 

combater notícias falsas? 
12h30 Via Justiça  – Direito aos Alimentos
 13h Mundo Político 

13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memórias Rompidas
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama (inédito) – Tragédia em Brumadinho: como 

enfrentar o luto? 
 20h Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 21h Memória e Poder – político Jarbas Passarinho
 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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ESCOLA DO LEGISLATIVO

TV ASSEMBLEIA

9 horas
• Reunião preparatória para o Dia Internacional da Mulher 2019 (Ple-

narinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Inscrições para especialização terminam hoje

sextas-feiras, das 14 às 18 
horas. Duas disciplinas terão 
aulas concentradas em qua-
tro dias consecutivos, das 9 
às 12 horas e das 14 às 18 
horas, na segunda quinzena 
dos meses de julho de 2019 
e julho de 2020. Uma das dis-
ciplinas será semipresencial, 
com 22 horas a distância e 2 
horas presenciais.

Escola para realização da 
matrícula, entre 25 de feve-
reiro e 1º de março. O início 
das aulas está previsto para 
8 de março. O valor total da 
especialização, que tem 384 
horas, é de R$ 6.480 ou 18 
parcelas de R$ 360.
Disciplinas – O curso conta 
com 16 disciplinas, das quais 
13 terão aulas regulares às 

natória em 8 de fevereiro, das 
14 às 17 horas, na Escola. Ela 
será baseada no texto “Poder 
Legislativo e políticas públicas: 
uma abordagem preliminar”, 
de Antonio Carlos de Torrens. 
O resultado da seleção será di-
vulgado no dia 22 de fevereiro, 
no Portal da Assembleia.

Os candidatos aprova-
dos deverão comparecer à 

Interessados em participar da 
especialização em Poder Le-
gislativo e Políticas Públicas 
têm até hoje para se inscrever 
no processo seletivo. É preciso 
apresentar, na secretaria da 
Escola do Legislativo, ficha de 
inscrição impressa e preenchi-
da, foto 3×4, currículo (prefe-
rencialmente o Lattes) e cópia 
do documento de identidade e 
do comprobatório do curso de 
graduação. Os originais devem 
ser levados para conferência.

São oferecidas 40 vagas, 
sendo 20 para servidores da 
Assembleia e 20 para o público 
externo. Caso elas não sejam 
preenchidas, outros interessa-
dos poderão ocupar as vagas 
destinadas a cada público.

O curso tem o objetivo de 
formar profissionais qualifica-
dos para a atuação ou intera-
ção com o Poder Legislativo, 
auxiliando no processo de 
formulação, implementação, 
acompanhamento e avaliação 
de políticas públicas. 
Seleção – O processo seletivo 
terá uma prova escrita elimi-

Arte Escola do Legislativo

Especialização conta com 16 disciplinas. Início das aulas está previsto para o dia 8 de março


