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Apresentação

Este Relatório Institucional da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, agora tornado público, ganha contornos 
especiais, por se tratar de uma legislatura desafiante. Ao 
olharmos para a atuação do Parlamento estadual entre 
2015 e 2018, observamos um período de intensos traba-
lhos e debates pautados pela transparência e pela aber-
tura ao diálogo, tanto entre parlamentares quanto com os 
diversos setores da sociedade.

As intensas atividades do Plenário e das comissões, 
apreciando proposições e discutindo temas de interesse 
da população, resultaram, portanto, da interlocução de-
mocrática entre deputados e a sociedade civil. Em todo o 
período, a Assembleia atuou com segurança institucional 
e com harmonia entre os Poderes e instituições públicas.

A aproximação entre o Legislativo e os cidadãos concre-
tizou-se por meio de debates e audiências públicas por 
diversas regiões do Estado, nas visitas das comissões a 
vários órgãos e instituições para fiscalizar atos da admi-
nistração pública e em uma série de eventos institucio-
nais. Desse modo, a ALMG consolidou seu papel de me-
diadora, investindo no diálogo e na participação popular 
como caminhos para enfrentar os atuais desafios.

Esta legislatura foi marcada por uma das maiores crises 
políticas e financeiras da história do País e do Estado, re-
sultando na exigência de cortes no orçamento e de maior 
eficiência na definição de prioridades e na busca por no-
vas fontes de financiamento.
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déficit fiscal, buscando alternativas para o equilíbrio fiscal, desde o aumento de receitas permanentes 
ou mesmo extraordinárias até a diminuição de despesas e a negociação das dívidas, e aprovando pro-
jetos que tinham como principal objetivo trazer alívio para as contas públicas.

Numa importante frente de atuação, a ALMG liderou movimento por acerto de contas relacionado 
aos prejuízos causados pela Lei Kandir, propondo assim um novo caminho para negociação da dí-
vida. Esse fato motivou a criação, em 2017, da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre 
Minas e a União.

Na área legislativa, a Casa aprovou medidas fundamentais para o reforço das finanças públicas, além 
de normas que estabeleceram aumento de alíquotas do ICMS sobre diversos produtos. A Assembleia 
também aprovou as reformas administrativas propostas pelo governo do Estado, em 2015 e 2016, 
contribuindo para a racionalização das estruturas e dos gastos com a máquina pública.

Num esforço indireto de enfrentamento da crise, a ALMG atuou fortemente no fomento ao desenvolvi-
mento econômico do Estado. Destacam-se, nesse período, os debates sobre a política de estímulo ao 
desenvolvimento de startups e o incentivo à produção de energia fotovoltaica em Minas.

O Legislativo mineiro teve papel destacado diante dos sérios reflexos da crise econômica, fiscalizando a 
execução das políticas públicas de saúde, segurança pública e municípios e desenvolvimento regional.

O Parlamento estadual deu sua contribuição ao equilíbrio fiscal também no âmbito da sua gestão in-
terna. Nesse período, a Casa não deixou seu orçamento crescer acima da inflação e, com as medidas 
que adotou, conseguiu uma economia real de 45% com transporte e de 86% na realização de eventos.

Outro vetor importante refere-se à atuação da Assembleia na estruturação e na execução das di-
versas políticas públicas estaduais. Na cultura, destaca-se a aprovação do plano estadual referente 
a essa temática. Iniciativa de igual envergadura culminou com a instituição do Plano Estadual de 
Educação. Ainda na área da educação, cabe citar a promulgação da Emenda Constitucional 97, que 
garante a obrigatoriedade de pagamento do piso nacional do magistério aos servidores da educação 
básica no Estado.

Na área da assistência social, o destaque foi a apresentação do programa Qualifica Suas, que dispõe 
sobre a capacitação dos gestores municipais para utilização dos recursos financeiros do Sistema Único 
de Assistência Social. 

Na agropecuária, destacaram-se os debates em torno da Política Estadual de Defesa Agropecuária, 
bem como as discussões a respeito de agricultura familiar e violência no campo e do queijo artesanal 
– símbolo de Minas e dos mineiros –, entre outros. 

Na área do meio ambiente, o tema da crise hídrica marcou o ano de 2015, quando foi aprovado o 
projeto de lei que prevê a reestruturação do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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duas barragens de rejeitos de minério, em Mariana, em 2015. Agimos criando a Comissão Extraordiná-
ria das Barragens. Foi aprovada a Lei 22.796, que dá nova destinação a taxas e recursos da mineração, 
para fortalecer a fiscalização do Sisema.

Outro destaque, em 2018, foi a atuação da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, que pro-
vocou o adiamento das renovações das concessões de algumas linhas férreas que passam por Minas 
Gerais. O adiamento impediu que recursos gerados a partir dos contratos fossem enviados a outros es-
tados. O relatório final da comissão apresenta os resultados das visitas e audiências públicas realizadas 
e traz recomendações ao poder público, entre as quais recomendações relativas ao uso dos recursos 
advindos de multas aplicadas em empresas concessionárias por quebras de contrato na malha ferro-
viária em regiões que foram prejudicadas pelo abandono de vias ferroviárias.

Para além de sua atuação cotidiana em relação às políticas públicas do Estado, a Assembleia reafirmou 
seu compromisso com importantes segmentos da população, com destaque para mulheres, idosos, 
jovens e a população em situação de rua, além do enfrentamento das drogas e da proteção dos ani-
mais. Registramos que, em 2015, foi instalada a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, 
importante fórum para discutir, entre outras questões, a legislação desse tema. 

Conquista memorável foi a instalação, em 2018, da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da 
Mulher. Esse processo teve início em 2015, quando entrou em atividade a Comissão Extraordinária 
das Mulheres.
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orçamento impositivo com relação às emendas parlamentares, e 98, que assegura ao servidor público 
civil e militar a conversão em espécie de férias-prêmio para quitar financiamento de casa própria.

Cabe mencionar também o esforço do Parlamento mineiro no sentido da mobilização da sociedade 
para a discussão do planejamento do Estado. Em 2015, participamos ativamente da realização dos 
Fóruns Regionais de Governo, além de promover a discussão participativa do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) para o quadriênio 2016-2019.

Finalizamos apresentando alguns fatos institucionais de relevo ocorridos nesta legislatura. No âmbito 
do processo legislativo, cumpre destacar a entrada em vigor, em 2016, do novo Regimento Interno da 
Casa, que trouxe modificações no sentido de agilizar o trabalho legislativo e ampliar a participação do 
cidadão na produção de leis, e o processo de implementação do Sistema de Informações Legislativas 
de Minas Gerais (Silegis). 

A Assembleia também ampliou, nesse período, seus canais de interação com a sociedade, com des-
taque para a transmissão ao vivo das reuniões do Plenário e de comissões pela internet, além da 
evolução do Portal mobile, para smartphones e tablets.

Na área da educação para a cidadania, destacamos a realização do Parlamento Jovem de Minas, que 
completou 15 edições em 2018. Também merece destaque a inauguração, no final desse ano, do novo 
Memorial do Legislativo mineiro.

Não podemos nos esquecer ainda da construção do Auditório José Alencar Gomes da Silva, além da 
conclusão, em 2015, da reforma da Praça Carlos Chagas e da celebração, em 2018, de convênio com 
a Prefeitura de Belo Horizonte para a manutenção das áreas verdes desse importante espaço público.
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tratégico da Assembleia, conjunto de diretrizes para a atuação do Legislativo de Minas Gerais durante 
dez anos, a partir de 2010. Esse alinhamento estratégico, conduzido com o apoio irrestrito da Mesa da 
Assembleia, muito tem contribuído para o aprimoramento da atuação político-parlamentar e da gestão 
institucional, sempre no sentido de fortalecer a democracia.

Chegamos, assim, ao final da 4ª. Sessão Legislativa da 18ª. Legislatura, com a convicção de termos 
cumprido as diretrizes que nortearam os trabalhos da Assembleia de Minas nesse período: “ser a voz dos 
mineiros na defesa dos interesses coletivos, das instituições públicas e da democracia” (2015-2017) e 
“defender os interesses de Minas e dos mineiros, com diálogo e participação popular” (2017-2019).

A efetivação dessas diretrizes permite-nos reafirmar nosso compromisso com os deveres institucionais 
e os anseios dos mineiros, no esforço conjunto para que a Assembleia seja reconhecida como o poder 
do cidadão na construção de uma sociedade melhor.  

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





Desde 2015, o relatório institucional da Assembleia pas-
sou a organizar as informações referentes às atividades 
finalísticas segundo os grandes temas que orientam a 
discussão e o monitoramento das políticas públicas do 
Estado pela Assembleia. O objetivo dessa nova estrutu-
ra 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 2018, dividido em 25 
seções, assim organizadas: Administração Pública; Agro-
pecuária; Assistência Social; Ciência, Tecnologia e Inova-
ção; Cultura; Defesa do Consumidor; Direitos Humanos; 
Drogas; Educação; Energia; Esporte e Lazer; Finanças 
Públicas; Indústria, Comércio e Serviços; Meio Ambiente; 
Mineração; Municípios e Desenvolvimento Regional; 
Política Fundiária; Proteção dos Animais; Saneamento 
Básico; Saúde Pública; Segurança Pública; Trabalho, 
Emprego e Renda; Transporte e Trânsito; Turismo; e 
Destinatários (pessoas com deficiência e mulheres).

No início de cada um dos capítulos temáticos ou ligados 
a públicos, há uma introdução, que sintetiza a aborda-
gem do tema nas atividades parlamentares em 2018, 
apontando os destaques nas discussões, as principais 
comissões envolvidas, as questões que mobilizaram a 
sociedade na sua relação com a Assembleia, entre ou-
tros aspectos. Em seguida, são detalhadas as atividades 
de produção legislativa, o debate e a fiscalização relati-
vas ao assunto, segundo subtemas que contemplam di-
ferentes aspectos da respectiva política pública. No que 
se refere à produção legislativa, o leitor vai encontrar 

Introdução
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ção, 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-se pedidos de informação ao 
Poder Executivo estadual, pedidos de informação ao governo federal, a governos municipais e a outros 
órgãos, além de pedidos de providência. Também estão contabilizados os eventos institucionais e os de 
comissão (englobando-se audiências públicas, reuniões com convidados e visitas) atinentes ao tema.

É importante esclarecer que, muitas vezes, normas, eventos e requerimentos tratam de mais de um 
tema, que, portanto, se repetem em diversos capítulos. Com isso, a somatória de todos os eventos dos 
capítulos temáticos gerará um número total maior do que aquele efetivamente realizado pela Assem-
bleia em 2018. 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, dos 
eventos institucionais e de comissões e dos requerimentos. 

Fechando o relatório, há 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 apre-
sentação de conceitos relativos à atividade legislativa.



An
ún

ci
o 

pu
bl

ic
ad

o 
na

 p
ág

in
a 

da
 A

ss
em

bl
ei

a 
no

 F
ac

eb
oo

k 
em

 2
01

8





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

Este capítulo destaca os principais resultados dessa atuação, organizados segundo temas e destinatários 
de políticas públicas. Pode-se perceber pela atividade legislativa, pelos eventos e pelos requerimentos de 
fiscalização que o Poder Legislativo atua intensamente nas diversas etapas do ciclo de políticas públicas: 
na identificação de um problema público, na conformação da agenda, na deliberação sobre a melhor 
alternativa para o enfrentamento da questão e no acompanhamento da implementação da política.

Atuação
político-parlamentar

da Assembleia em temas
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Em 2018, essa temática foi marcada pelo planejamento e pela gestão fiscal e tributária do Estado, em 
meio à grave crise fiscal. Nesse contexto, assuntos relacionados às finanças públicas, como a cessão 
de direitos creditórios e outras matérias tributárias, decorrentes das determinações contidas na Lei 
Complementar Federal 160, foram também acompanhados pela Comissão de Administração Pública. 

A Lei 23.090, de 2018, altera a Lei 22.914, de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditó-
rios originados de créditos tributários e não tributários do Estado, além de reinstituir benefícios fiscais 
relativos ao ICMS. A norma permite que o Estado antecipe o recebimento de dívidas tributárias e não 
tributárias, por meio da transferência dos créditos a pessoas jurídicas de direito privado e fundos de 
investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Já a Lei Complementar Federal 160, de 2017, foi editada para resolver a guerra fiscal que os estados 
brasileiros travam há anos. Essa guerra é caracterizada pela concessão de incentivos fiscais para atrair 
investimentos. Assim, essa lei destina-se a regular a forma como os estados e o Distrito Federal pode-
riam deliberar sobre os incentivos e benefícios de ICMS concedidos sem a anuência do Confaz, que, 
agora, pode autorizar a remissão (o perdão) dos créditos tributários relacionados a esses incentivos e 
benefícios, concedidos de forma irregular no passado.

Ainda no processo legislativo, merece destaque a sanção da Lei 23.099, de 2018, que transforma, 
extingue e cria cargos dos quadros de pessoal da secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de 
Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 

Oriunda do Projeto de Lei 4.909/18, do TJMG, a nova lei promove alterações no quadro de cargos de 
provimento em comissão da secretaria do Tribunal de Justiça. Entre as mudanças, transforma vários 
cargos de recrutamento limitado (que exigem ingresso por concurso público) em cargos de recruta-
mento amplo (para os quais não há exigência de concurso).

A norma também extingue 266 cargos efetivos de oficial de apoio judicial, criados pela Lei 20.964, 
de 2013, mas que ainda não foram providos por concursados, e cria 108 cargos de provimento em 
comissão, que podem ser preenchidos sem concurso público. Também deve ser mencionada a atuação 
da Comissão de Administração Pública na discussão de temas relativos ao controle externo, à estrutura 
de órgãos e entidades estatais e ao servidor público, com ênfase em plano de carreiras, remuneração 
e revisão geral anual de vencimentos, subsídios e proventos.

Neste ano, foi promulgada a Emenda Constitucional 97, analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça e pela Comissão Especial. A norma garante a obrigatoriedade de pagamento do piso nacional 
do magistério aos servidores da educação básica no Estado. É oriunda da Proposta de Emenda à 
Constituição 49/18 e determina que a remuneração dos servidores deverá ser reajustada na mesma 
periodicidade e no mesmo percentual adotados na atualização do piso nacional, que será pago aos 
profissionais com jornada de 24 horas semanais das oito carreiras da educação básica.
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tabelas de vencimento dos policiais civis e militares e permite ao aposentado da Polícia Civil exercer, 
em caráter eventual, a função de auxiliar ou membro de banca examinadora do Detran-MG, com 
percepção de honorários. 

Tramitaram, ainda, o Projeto de Lei Complementar 78/18, do procurador-geral de Justiça, transformado 
na Lei Complementar 147, de 2018, que regulamenta a assistência à saúde para membros do Minis-
tério Público do Estado, o PL 5.275/18, transformado na Lei 23.140, de 2018, que institui assistência 
à saúde aos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado, 
e o PL 5.181/18, transformado na Lei 23.173, de 2018, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que 
trata da instituição dos auxílios saúde e transporte aos servidores do TJMG.

Outro destaque é a entrada em vigor da Lei 23.081, de 2018 (originada do PL 2.728/15), que cria 
o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor, a ser 
implementado por meio da parceria entre o Estado e as entidades qualificadas como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), como Organização Social (OS) e como Serviço Social 
Autônomo (SSA).

Quanto às audiências públicas promovidas pela comissão, os assuntos que dominaram as reuniões 
foram os que trataram do servidor público, do controle externo e da estrutura do Estado, merecendo 
destaque a discussão do projeto de lei que dispôs  sobre a cisão da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemig), proposta pelo Executivo para enfrentar a grave crise financeira do Estado. Uma 
audiência, em abril, teve a presença de representantes do Ministério Público de Contas e do Tribunal 
de Contas do Estado, que discordaram da proposta. 

A finalidade da reunião foi debater o Projeto de Lei 4.996/18, que visa alterar a Lei 22.828, de 2018, 
para autorizar a empresa a realizar operações de cisão, total ou parcial, fusão e incorporação.
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Legislação

Administração pública

Lei 23.204, de 27/12/2018
Altera a Lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004.

Projeto de Lei 1.271/15, de autoria do deputado Roberto Andrade.

Resolução 5.522, de 6/8/2018

Altera a Resolução 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Projeto de Resolução 49/17, de autoria da Mesa da Assembleia.

Controle da administração pública

Lei 23.172, de 20/12/2018

Dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir 
da ação em curso, não interpor recurso ou desistir do que tenha sido 
interposto e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de 
Conflitos no âmbito da Advocacia-Geral do Estado.

Projeto de Lei 5.302/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Resolução 5.524, de 
14/12/2018

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2014.

Projeto de Resolução 35/16, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

Resolução 5.525, de 
14/12/2018

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2015.

Projeto de Resolução 47/17, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

Resolução 5.526, de 
14/12/2018

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2016.

Projeto de Resolução 60/18, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.
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Emenda à Constituição 97, de 
1º./8/2018

Acrescenta o art. 201-A à Constituição do Estado de Minas Gerais.

Proposta de Emenda à Constituição 49/18, de autoria do deputado 
Adalclever Lopes.

Emenda à Constituição 98, de 
17/12/2018

Altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado.

Proposta de Emenda à Constituição 14/15, de autoria do deputado 
Alencar da Silveira Jr.

Lei Complementar 147, de 
14/12/2018

Altera a Lei Complementar 34, de 12 de setembro de 1994, que 
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá outras 
providências.

Projeto de Lei Complementar 78/18, de autoria do procurador-geral de 
Justiça.

Lei 23.099, de 5/9/2018

Transforma cargos do quadro de cargos de provimento em comissão da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto na 
Lei 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Projeto de Lei 4.909/18, de autoria do Tribunal de Justiça.

Lei 23.108, de 29/11/2018

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Assembleia Legislativa referente ao ano de 2018.

Projeto de Lei 5.452/18, de autoria da Mesa da Assembleia.

Lei 23.109, de 29/11/2018

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e dos proventos dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao 
ano de 2018.

Projeto de Lei 4.931/18, de autoria do Tribunal de Contas.

Lei 23.110, de 29/11/2018

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais referente ao ano de 2017.

Projeto de Lei 4.872/17, de autoria do procurador-geral de Justiça.

Lei 23.111, de 29/11/2018

Concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do 
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data-base de 
2017, e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.873/17, de autoria do Tribunal de Justiça.

Lei 23.133, de 7/12/2018

Altera a Lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os 
efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do 
Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) para o período 
de 2017 a 2019 e dá outras providências.

Projeto de Lei 5.407/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.140, de 14/12/2018

Institui assistência à saúde para os servidores do Quadro de Pessoal dos 
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei 5.275/18, de autoria do procurador-geral de Justiça.
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Lei 23.141, de 14/12/2018

Dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais referente ao período de 
julho de 2016 a junho de 2018.

Projeto de Lei 5.442/18, de autoria da Defensoria Pública.

Lei 23.173, de 20/12/2018

Institui auxílio-saúde e auxílio-transporte para os servidores do Poder 
Judiciário do Estado.

Projeto de Lei 5.181/18, de autoria do Tribunal de Justiça.

Lei 23.174, de 12/6/1963

Altera o art. 10 da Lei 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera 
a Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado e dá outras providências.

Projeto de Lei 5.408/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.178, de 21/12/2018

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Pesquisa e Ensino em 
Políticas Públicas do Poder Executivo e dá outras providências.

Projeto de Lei 5.000/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.197, de 26/12/2018

Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.882/15, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Destaque:

Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais de magistério da educação básica – Emenda à 
Constituição 97, de 1º./8/2018.

O Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) foi instituído pela Lei Federal 11.738, de 2008, como vencimento 
inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de, no máximo, 40 horas 
semanais. A Emenda à Constituição 97, de 2018, garante o valor integral do PSPN como vencimento inicial 
das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de 24 horas semanais. Assegura, 
ainda, que os valores de vencimento das carreiras dos profissionais de educação básica serão reajustados na 
mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados para a atualização do PSPN. A norma, que resultou 
de intensas negociações com os profissionais de educação, visa promover a sua valorização, em consonância 
com um dos princípios basilares da educação pública na Constituição da República, que é a instituição do 
Piso Salarial Profissional Nacional.

Gestão governamental

Lei 23.081, de 10/8/2018

Dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, como organização social de saúde no âmbito do Estado.

Projeto de Lei 2.728/15, de autoria do deputado Antônio Jorge.

Proposições em fase final de tramitação

Administração pública

Projeto de Lei 1.454/15

Estabelece prazo para manifestação dos órgãos da administração direta 
e indireta do Poder Executivo e dá outras providências.

Autor: deputado Lafayette de Andrada.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Administração pública: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Segurança Pública

1*
1*
1*
1

Central: 2

Controle da administração pública: 5 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública

1
1
1
1
1

Central: 5

Gestão de pessoas: 9 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Segurança Pública
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social

1
1
6
1

Central: 9

Gestão governamental: 6 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Saúde

1
1
1
2
1

Central: 6

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Gestão patrimonial e de bens: 2 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2*
2*
1*

Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Administração pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

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

1
2
3

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 Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres

1
2
5
1
1
1

10
1

Controle da administração pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Segurança Pública

5
3
5

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Segurança Pública
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social

20
1
4
4
1

46
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 Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social

2
1

2
2
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 Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Saúde
Comissão de Segurança Pública
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social
Comissão Extraordinária das Mulheres

12
1

12
1
2

74
1

1

Gestão governamental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública 2

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Segurança Pública

8
1
1

1

Gestão patrimonial e de bens

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 Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Segurança Pública

1
2

28

Observação: Embora faça parte também do tema “Administração pública”, a parte “Planejamento e orçamento” será tratada unica-
mente dentro do tema “Finanças públicas”.
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Ao longo do ano, na produção legislativa, destacaram-se dois projetos de lei (PLs) que tratam da defesa 
do setor agropecuário em Minas. O PL 4.876/17, transformado na Lei 23.196, de 2018, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de 
Minas Gerais (Cedagro). Já o PL 4.877/17 cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária (Fundeagro), 
que foi muito debatido, mas não teve a tramitação concluída.

O PL 4.876/17 define que o poder público estadual exercerá a defesa agropecuária em todas as fases 
do processo produtivo e da comercialização de produtos, subprodutos, resíduos e insumos agropecuá-
rios e agroindustriais e promoverá o controle epidemiológico de doenças bacterianas, viróticas e para-
sitárias em animais e plantas, bem como das toxemias por elas causadas. O conselho será vinculado à 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e visa assegurar a participação 
dos agentes de produção e de comercialização, bem como dos consumidores, na formulação do plane-
jamento e no acompanhamento da execução da política de defesa agropecuária.

O PL 4.877/17, que cria o Fundeagro, define que seu objetivo é estimular e ampliar as ações de defesa 
agropecuária em Minas Gerais, bem como garantir os recursos necessários à execução das atividades 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

A agropecuária esteve também em pauta na discussão do PL 4.631/17, transformado na Lei 23.157, 
de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais no Estado. A propo-
sição tem o objetivo de estabelecer uma legislação sanitária que seja compatível com a realidade dos 
produtores e permita que todas as variedades de queijo artesanal sejam reconhecidas.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização discutiu o impacto das alterações propostas pela 
proposição, e as Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Administração Pública aprovaram a 
matéria na forma de substitutivos construídos com importante participação dos produtores de queijo, 
do Poder Executivo e de entidades ligadas ao setor.

Também tramitaram os PLs 918/15 e 3.854/16. Ao PL 918/15, que dispõe sobre o cooperativismo na 
agricultura familiar, estava anexado o PL 4.645/17, que propõe alterações à política estadual de apoio 
ao cooperativismo. Ao analisar as proposições, a Comissão de Desenvolvimento Econômico apresentou 
substitutivo em que ampliou a representação dos produtores rurais e realçou a relevância da agricultura 
familiar nas esferas decisórias ligadas ao cooperativismo. Apoiaram esse substitutivo a Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria e o Plenário da Casa.

Já o PL 3.854/16 propôs tornar obrigatório que os supermercados, hipermercados, atacadistas e es-
tabelecimentos varejistas congêneres situados no Estado que comercializam gêneros alimentícios dis-
ponham de gôndolas específicas para exposição dos produtos provenientes da agricultura familiar. Na 
forma final aprovada em Plenário, a proposição determina que tais estabelecimentos disporão e identi-
ficarão de forma destacada esses produtos provenientes da agricultura familiar, conforme regulamento.

Destaque-se, também, a realização de audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria 
em Formiga, no Centro-Oeste mineiro, para debater a instabilidade da pesca profissional em todo o 
País, especialmente em Minas Gerais. Na reunião, representantes dos pescadores reclamaram que, 
desde 2015, o Escritório Regional da Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura não emite registros e 
licenças de pescador profissional. Além de impedir os pescadores de exercer sua atividade, essa inação 
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do poder público impede os trabalhadores de receber parcelas do seguro-defeso, que é o benefício 
pago nos períodos em que a pesca é proibida, devido à piracema (período de reprodução dos peixes) 
ou à necessidade de proteção de algumas espécies.

Merece registro, ainda, a visita da Comissão de Agropecuária e Agroindústria à 10ª. edição da Me-
gacana Tech Show, maior evento do setor sucroenergético do Estado, em agosto, em Campo Florido 
(Triângulo Mineiro). Na feira, empresários, agricultores e outros profissionais que atuam na cadeia 
produtiva da cana-de-açúcar expuseram seus trabalhos, a fim de conseguirem novas oportunidades 
de negócios. No evento, representantes do setor sucroenergético elogiaram o papel da Assembleia de 
Minas na reversão da crise.
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Legislação

Agropecuária

Lei 23.203, de 27/12/2018

Institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo de 
Minas Gerais.

Projeto de Lei 4.736/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Agricultura familiar

Lei 23.157, de 18/12/2018

Dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de 
Minas Gerais e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.631/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.205, de 27/12/2018

Dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e dá outras 
providências.

Projeto de Lei 918/15, de autoria do deputado André Quintão.

Lei 23.207, de 27/12/2018

Institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroecológico e de Produção 
Orgânica e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.029/17, de autoria do deputado Rogério Correia.

Cadeias produtivas de agropecuária

Lei 23.157, de 18/12/2018

Dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de 
Minas Gerais e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.631/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Lei 23.207, de 27/12/2018

Institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroecológico e de Produção 
Orgânica e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.029/17, de autoria do deputado Rogério Correia.

Instrumentos de desenvolvimento agrário

Lei 23.196, de 26/12/2018

Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o 
Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais (Cedagro).

Projeto de Lei 4.876/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Agricultura familiar

Projeto de Lei 3.854/16

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de 
produtos provenientes de agricultura familiar nas gôndolas dos 
supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos 
varejistas congêneres.

Autor: deputado Gil Pereira.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Agropecuária: 7 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública

5*
1
1
1*

Central: 7

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

4
1

Central: 3
Centro-Oeste: 1
Triângulo: 1

Instrumentos de desenvolvimento agrário: 6 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

5
1

Central: 6

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

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 Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Segurança Pública

2
3
1

5

Agricultura familiar

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública

3
1
1

Instrumentos de desenvolvimento agrário

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

Comissão de Participação Popular 6

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 Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular

10
3

2
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Na produção legislativa, foi sancionada a Lei 23.176, que vai nortear a relação entre os usuários dos 
serviços de assistência social e o Estado. O texto aprovado tornou os direitos dos usuários do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas) mais abrangentes, contextualizou as condições de vulnerabilidade 
do usuário que teria direito aos serviços do Suas e caracterizou as garantias que os serviços, progra-
mas e benefícios da assistência social devem prover aos seus usuários.
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vidência e da Assistência Social para debater o Projeto de Lei do Senado (PLS) 394/17, que cria o 
Estatuto da Adoção de Criança ou Adolescente. Apesar de ter por objetivo facilitar o processo de ado-
ção, a proposição do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi alvo de críticas de profissionais dos 
sistemas de garantia de direitos, que avaliaram que o PLS fragiliza direitos de proteção dessa parcela 
da população.

Isso porque o projeto retira a regulamentação das adoções do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e prevê novas regras. Entre elas estão a adoção dirigida (quando uma família se dispõe a entregar 
o filho somente a determinada pessoa) e a flexibilização da diretriz de que a criança seja reinserida na 
família natural ou entregue à guarda de parentes, assim como outras medidas que visam acelerar o 
processo de adoção.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Assistência social

Lei 23.176, de 21/12/2018

Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas, dos 
projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e dá outras 
providências.

Projeto de Lei 924/15, de autoria do deputado André Quintão.

Proteção social

Lei 23.197, de 26/12/2018

Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.882/15, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Proteção social: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Proteção social

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos 1

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

2

4
2
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O Projeto de Lei 3.578/16, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao 
desenvolvimento local das startups, foi o principal assunto nesse segmento em 2018. O tema, aliás, já 
havia sido amplamente tratado em 2016, quando foi realizado o fórum técnico Startups em Minas – A 
Construção de uma Nova Política Pública, que percorreu todas as regiões do Estado. Desse trabalho, 
foram colhidas dezenas de propostas, incluídas na proposição que tramita na Assembleia Legislativa.

Em termos conceituais, as startups são empresas conhecidas por serem empreendimentos de alto risco 
que estão estruturados em uma base tecnológica e  investem em produtos e serviços inovadores. A pro-
posição avançou ao longo do ano, quando recebeu propostas de alteração e, atualmente, aguarda parecer 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ir a Plenário em 1º. turno. A discussão é 
transversal e passa, também, pelas temáticas de Educação, Indústria, Comércio e Serviços. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Inovação

Lei 23.197, de 26/12/2018
Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.882/15, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Inovação

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 Desenvolvimento Econômico
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

1
1

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 de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas 5
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Em 2018, o principal destaque na área da cultura foi a sanção da Lei 22.944, de 2018, que ins-
titui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual 
de Cultura Viva. O PL 4.450/2017, que deu origem à lei em questão, tramitou e foi aprovado na 
ALMG em 2017.

O Sistema Estadual de Cultura (Siec) propõe fundamentar políticas públicas de longo prazo, alinha-
das às perspectivas modernas e às dinâmicas atuais do campo cultural. O Siec será responsável por 
estabelecer mecanismos coordenados de gestão compartilhada entre o poder público e a sociedade 
civil, para promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos 
culturais. A lei estabelece ainda seus princípios, objetivos, estrutura e competências.

A lei também dispõe sobre a Política Estadual de Cultura Viva, definida como o conjunto de ações de-
senvolvidas pelo poder público na área cultural, voltadas prioritariamente para segmentos em situação 
de vulnerabilidade social e com reduzido acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão 
cultural, que requeiram maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais e culturais ou tenham 
caracterizada ameaça a sua identidade cultura.

Digna de nota, também, foi a aprovação do Relatório de Eventos Institucionais 5/2018, que encaminha 
relatório final do fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblio-
tecas. A etapa final do evento foi realizada na Assembleia, em 2017. O fórum foi uma parceria entre o 
Poder Legislativo e as Secretarias de Estado de Cultura e de Educação.

Entre as audiências públicas realizadas ao longo do ano, merece registro a que discutiu a mudança nos 
mecanismos de financiamento da Agência Nacional de Cinema (Ancine), com a participação de produ-
tores, cineastas e atores. A reunião teve como objetivo, também, debater as alterações nos editais que 
configuraram o chamado Fundo Audiovisual Setorial 2.0 e que poderiam prejudicar produtores mineiros 
e concentrar os recursos no eixo Rio-São Paulo.

Ainda sobre o audiovisual, foi aprovada a Lei 20.160, de 2018, que institui a política de fomento ao 
audiovisual no Estado. Deverão nortear a referida política princípios como a liberdade de expressão e o 
respeito à diversidade e aos direitos humanos.

Outra audiência debateu a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 183, que 
questiona a constitucionalidade de dispositivos da Lei Federal 3.857, de 1960, que criou a Ordem dos 
Músicos do Brasil (OMB), estabeleceu requisitos para o exercício da profissão de músico e instituiu o 
poder de polícia sobre essa atividade. 

No que tange às ações de fiscalização, alguns requerimentos aprovados podem ser ressaltados, nota-
damente aqueles que solicitaram informações ou providências sobre determinado bem ou patrimônio 
cultural, como o que solicitou visita para averiguar a situação da Casa do Artesão em Caeté ou o que 
pediu providências ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) 
para que esse instituto realize visita técnica ao Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, 
em Santa Luzia, para avaliação de obras de manutenção e restauração emergenciais.
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a fim de que disponibilizassem publicação 
detalhada das etapas e fases de aprovação, do desembolso e da execução das obras do PAC Cidades 
Históricas, previstas para a Igreja Matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura, em Ouro Preto, e um 
pedido de informações ao Iepha sobre situação de estudo relativo ao registro como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado de Minas Gerais do Carnaval a Cavalo do município de Bonfim.
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Legislação

Cultura

Lei 23.208, de 27/12/2018

Dispõe sobre a proteção e a preservação dos clubes sociais de negros 
no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.920/16, de autoria do deputado Rogério Correia.

Direitos culturais

Lei 23.160, de 19/12/2018

Disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito 
do Estado.

Projeto de Lei 5.103/18, de autoria do deputado Durval Ângelo.

Proposições em fase final de tramitação

Direitos culturais

Projeto de Lei 4.979/18
Declara patrimônio cultural do Estado a Festa da Queima do Alho.

Autor: deputado Emidinho Madeira.

Projeto de Lei 5.190/18

Dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias 
no Estado.

Autor: deputado João Leite.

Projeto de Lei 5.453/18

Altera a Lei 20.628, de 17 de janeiro de 2013, incluindo o Coral Lírico 
de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado.

Autor: deputado Bosco.
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Eventos de comissão

Cultura: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

Direitos culturais: 4 eventos

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras
Comissão de Cultura

2
2

Central: 4

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
Comissão de Direitos Humanos

1
1

Direitos culturais

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Cultura
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

1
1

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

Comissão de Cultura
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

10
13
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A atuação da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em 2018, se destacou na fiscali-
zação e na representação. Nas audiências públicas, foi marcante a atuação da comissão na condução 
de debates dos mais variados assuntos, como pagamento de conta de luz em lotéricas, qualidade de 
prestação de serviço da Copasa, preço dos combustíveis e seu impacto na vida dos cidadãos mineiros 
e, ainda, utilização de práticas lesivas contra os aposentados mineiros.

Em junho, uma comissão formada por deputados estaduais e representantes de casas lotéricas visitou 
a sede da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), em caráter de urgência. O objetivo da visita 
foi discutir com a diretoria da empresa o iminente rompimento de contrato entre a estatal de energia 
e a Caixa Econômica Federal, pelo qual as casas lotéricas são autorizadas a receber pagamento de 
contas de energia elétrica no Estado.

A visita resultou de mobilização dos parlamentares e lotéricos, reunidos, um pouco antes, na Assem-
bleia de Minas, para discutir o assunto em audiência pública. Segundo os participantes da audiência, 
o fim da relação contratual acarretará grande impacto social, com prejuízos não só para as lotéricas, 
que já operam o serviço há anos, mas também para a população de modo geral, sobretudo nos bairros 
periféricos da Capital e das cidades maiores e nos municípios de menor porte que, muitas vezes, não 
contam com rede bancária credenciada.

Também se destacou a audiência promovida para debater as reclamações apresentadas pela popula-
ção do município de Espinosa (Norte de Minas) quanto à falta de qualidade dos serviços prestados pela 
Companhia de Saneamento do Estado (Copasa). Moradores desse município e de outras cidades da 
região reclamaram de água com coloração escura e mau cheiro, comunidades desabastecidas e falhas 
nos serviços de atendimento ao consumidor.

Outra audiência digna de nota foi a que debateu o preço dos combustíveis. No evento, foi citado um 
dado da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), segundo o qual Minas 
Gerais possuía a terceira gasolina mais cara do País. A reunião teve como objetivos o esclarecimento da 
composição do preço final ao consumidor e o detalhamento da tributação dos combustíveis, que afeta 
diretamente o consumidor final e desencadeia aumentos para todos os setores produtivos.

Em julho, uma audiência discutiu as reclamações recebidas pelo Procon da Assembleia contra en-
tidades que supostamente defendiam os direitos dos aposentados. No centro dos debates, estava a 
Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos (ABSP), com sede 
em Belo Horizonte. Desde janeiro de 2015, o Procon recebeu mais de 120 queixas contra a entidade. 
Idosos sentiram-se lesados pela empresa e buscaram ajuda no Legislativo estadual.

A gravidade das denúncias envolvendo as supostas práticas lesivas contra os aposentados levou a 
comissão a solicitar a atuação da Polícia Civil no caso e a pedir o apoio do Ministério Público, da De-
fensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG).  

Finalmente, uma iniciativa de grande relevo foi o 1.º Mutirão para Negociação de Dívidas Relacionadas 
a Serviços Essenciais. No evento, em setembro, consumidores em débito com serviços de água, ener-
gia elétrica e telecomunicações (telefonia, internet e TV por assinatura) tiveram uma boa oportunidade 
para renegociar a dívida e ficar em dia com suas contas.
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lecomunicações Claro/NET/Embratel, Oi, Tim e Vivo ficaram à disposição dos consumidores a fim de 
negociarem um acordo. 

Na produção legislativa, foram aprovadas as Leis 23.084, que torna obrigatória a fixação de cartazes 
em hospitais sobre direito ao Dpvat, e 23.176, que trata dos direitos dos usuários dos serviços, pro-
gramas e projetos da assistência social do Estado. Aguarda sanção do governador o PL 4.267/17, que 
trata das associações de socorro mútuo.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Educação e informação

Lei 23.084, de 14/8/2018

Dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da 
indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre (Dpvat) nos hospitais públicos e privados 
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.906/15, de autoria do deputado Isauro Calais.

Regulação econômica

Lei 23.176, de 21/12/2018

Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas, dos 
projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e dá outras 
providências.

Projeto de Lei 924/15, de autoria do deputado André Quintão.
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Defesa do consumidor

Projeto de Lei 1.429/15

Obriga os estabelecimentos comerciais destinados a hospedagem a 
disponibilizar aos consumidores adaptador de tomada universal, na 
forma que menciona.

Autor: deputado Arlen Santiago.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Defesa do consumidor: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 1 Central: 1

Defesa do consumidor e responsabilização: 2 eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 2
Central: 1
Norte de Minas: 1

Regulação econômica: 4 eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 4 Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Defesa do consumidor

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

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 3

Defesa do consumidor e responsabilização

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 3

Regulação econômica

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 1
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Entre os debates que marcaram esse tema, em 2018, merecem destaque aqueles relacionados a 
questões fundiárias, à Comissão da Verdade, ao assédio moral e à violência contra a mulher.

A questão fundiária foi uma das que recebeu atenção especial da comissão em 2018. Podemos des-
tacar ação de reintegração de posse em Matipó (Zona da Mata), em que autoridades do município pe-
diram apoio para a revisão de decisão judicial que determina a reintegração de posse de terreno onde 
vivem 67 famílias. Outra ação de destaque diz respeito ao assentamento chamado Nova Jerusalém, 
no município de Nova Serrana (Centro-Oeste), no qual mais de 200 moradores posicionaram-se contra 
uma ordem de reintegração de posse do terreno para futura construção de um aterro sanitário. A área 
foi cedida pelo Estado ao município em 2013. 

Ainda na questão fundiária, a comissão acompanha a situação da Ocupação Ariadinópolis, no local 
denominado Quilombo Campo Grande, no município de Campo do Meio, na qual 450 famílias (cerca de 
2 mil pessoas) pediram apoio também contra ação de reintegração de posse. Em visita realizada pela 
comissão em 26 de novembro, foram verificadas plantações extensas de lavouras de café, milho, feijão, 
amendoim, goiaba, banana, batata-doce, etc, cuidadosamente mantidas, além de cercados em que são 
criados gado, porcos e galinhas. Em 30 de novembro, a Justiça do Estado decidiu suspender o pedido 
de reintegração de posse, mantendo as famílias no local, por entender ser necessária uma análise mais 
profunda da situação, uma vez que ela envolve questões de ordem social de uso e ocupação da terra.

Em outra frente, a Comissão de Direitos Humanos demonstrou apoio ao trabalho da Comissão da 
Verdade em Minas Gerais (Covemg), que estudou e apurou as violações registradas durante a ditadura 
militar, ao realizar uma reunião para divulgar e encaminhar as recomendações que constam no relatório 
final da Covemg, por meio de requerimentos a diversos órgãos.

A Comissão de Direitos Humanos promoveu, ainda, audiência pública para tratar de assédio moral e de 
denúncias de abuso de autoridades na Secretaria de Estado da Fazenda (SEF). Servidores da secreta-
ria e representantes do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas 
Gerais (Sinffazfisco) relataram à comissão diversos casos de opressão, coação, desrespeito e desvio 
de funções dentro do órgão.

Finalmente, destacamos o tema “Violência contra a mulher”, debatido em audiência pública em Diaman-
tina (Região Central), depois de uma solicitação de representantes do Fórum Permanente de Combate à 
Violência Contra a Mulher do Alto Jequitinhonha. O grupo foi formado após casos de feminicídio ocorridos 
nos municípios de Diamantina, Datas e Felício dos Santos, todos na região do Alto Jequitinhonha.

A Assembleia realizou em 2018 um grande evento com o objetivo de colher sugestões da sociedade 
para elaborar o plano de metas e ações que vai concretizar a política para a população em situação de 
rua. Com esse objetivo, deputados, governo e sociedade se reuniram num fórum técnico que contou 
com encontros regionais realizados pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social 
e Cidadania (Sedpac) e pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 
Estadual para População em Situação de Rua (Comitê PopRua-MG), com uma consulta pública e com 
uma etapa final. Foi instalado um Comitê de Representação, que analisou as propostas priorizadas no 
fórum técnico e propôs sugestões de encaminhamentos no Relatório de Evento Institucional. O relatório 
final, com as propostas priorizadas, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia em 
novembro de 2018. O encaminhamento das propostas pode ser acompanhado no site da Assembleia.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Promoção dos direitos humanos

Lei 23.203, de 27/12/2018

Institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo de 
Minas Gerais.

Projeto de Lei 4.736/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Direitos humanos

Projeto de Lei 1.083/15
Limita o acesso aos dados constantes em boletins de ocorrências.

Autor: deputado Sargento Rodrigues.
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Evento institucional

Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua

Descrição:

Evento propositivo realizado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e pela Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, Participação Social 
e Cidadania (Sedpac). 

Na fase de interiorização, coordenada pela Sedpac, o 
primeiro dia de cada encontro regional foi dedicado à 
realização de uma roda de conversa exclusivamente 
com a população em situação de rua local, para que 
ela pudesse manifestar seus problemas e apresentar 
suas demandas. Além disso, no dia seguinte de 
cada encontro, ocorreu a discussão, a votação e a 
priorização de propostas, assim como a eleição de 
representantes regionais para participarem da Etapa 
Final, em Belo Horizonte. 

Encontros regionais: 

Betim (26 e 27/3/18) 
Uberlândia (3 e 4/4/18) 
Montes Claros (9 e 10/4/18) 
Belo Horizonte (18 e 19/4/18) 
Juiz de Fora (24 e 25/4/18) 
Ipatinga (9 e 10/5/18)

Números: 

• Novas propostas priorizadas: 23
• Participantes: 514 
• Instituições representadas: 163 
• Representantes regionais eleitos: 61

Objetivos:

Colher sugestões para o futuro Plano Estadual da 
Política para a População em Situação de Rua.

Capacitar a população em situação de rua e demais 
atores envolvidos para que possam participar da 
elaboração e do monitoramento das políticas públicas.

Sensibilizar a sociedade em geral sobre a realidade 
da população em situação de rua, a fim de 
combater atitudes discriminatórias.
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Comissão organizadora:

Por ser evento institucional de construção coletiva, 
38 instituições da sociedade civil e do poder 
público participaram da formatação  desse evento 
em 40 reuniões de organização realizadas entre 
outubro de 2017 e junho de 2018. 

Etapa final:

11, 12 e 13 de junho de 2018 
ALMG – Belo Horizonte 

Números: 

• Documento Final: 144 propostas 
• Expositores: 3 
• Participantes: 141 
• Instituições representadas: 55 
• Comitê de Representação: 13 integrantes

Consulta pública (on-line): 

21 de março a 14 de maio de 2018 
Portal da Assembleia 

Contribuições recebidas: 24

Destaques relacionados em 2018: 

– 1º./8/2018 – Instalação do Comitê de Representação desse fórum técnico.

– Agosto/2018 – 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 6/18, publicado no Diário do 
Legislativo em 11/10/2018.

– 21/11/2018 – Apreciação do Relatório de Evento Institucional 6/18 pela Comissão de Direitos Humanos, 
concluindo-se pela aprovação das sugestões de encaminhamentos apresentadas pelo Comitê de 
Representação na forma de requerimentos e de projetos de lei.

– 30/11/2018 – Reunião do Comitê de Representação para avaliar as propostas a serem apresentadas à 
Comissão de Participação Popular para inclusão na Discussão Participativa do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016-2019 – Revisão para 2019.

Eventos de comissão

Direitos humanos: 6 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

1
3
2

Central: 6

Proteção e restauração dos direitos humanos: 27 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular

    3*
    2*
  1
20
  1

Central: 26
Sul de Minas: 1

Direito à memória e à verdade: 3 eventos

Direitos Humanos 3 Central: 3

Promoção dos direitos humanos: 2 eventos

Comissão de Direitos Humanos 2 Central: 2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Direitos humanos

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

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

10
6

Proteção e restauração dos direitos humanos

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária das Mulheres

6
1

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres

3
63
1

10
6
6

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 4
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Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos 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 Extraordinária das Mulheres

6
1
2

Acesso à Justiça

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

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 Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres

8
1
1
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Um dos destaques da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas foi o debate 
sobre o atraso no repasse de recursos e os obstáculos burocráticos que impedem o encaminhamento 
de dependentes químicos às comunidades terapêuticas. Na audiência pública sobre o tema, o governo 
do Estado garantiu a continuidade do programa Aliança pela Vida, criado em 2011 para atuar na pre-
venção do uso de drogas e prestar assistência aos usuários.

Apesar disso, diversos representantes de comunidades terapêuticas consideraram que o Poder Exe-
cutivo atua contra essas instituições, por motivação ideológica dos gestores das políticas públicas 
voltadas ao setor. Essa postura estaria embasada na discordância em relação à adoção de práticas 
religiosas nesses estabelecimentos, bem como à internação e ao isolamento social dos dependentes, 
que integrariam um novo modelo manicomial.

Outros temas de destaque enfocados pela comissão foram a Semana Nacional de Prevenção às Dro-
gas, com o tema “A vida é a sua melhor viagem”, e a criação de uma rede de voluntariado para expandir 
e fortalecer o trabalho de instituições e pessoas em áreas sociais.
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Eventos de comissão

Drogas: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

1 Central: 1

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

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
Outras Drogas

1
1
2

Central: 4

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

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

1

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
Comissão Extraordinária das Mulheres

1

1

Drogas – redução da oferta e da demanda

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

Comissão de Segurança Pública 3
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Neste ano foi promulgada a Emenda Constitucional 97, que trata do piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da educação básica. A Emenda Constitucional 97 garante o 
valor integral do piso nacional como vencimento inicial das carreiras do magistério público da educa-
ção básica, para a jornada de 24 horas semanais. Assegura, ainda, que os valores de vencimento das 
oito carreiras da educação básica serão reajustados na mesma periodicidade e no mesmo percentual 
adotados para a atualização do piso nacional. Oriunda da Proposta de Emenda à Constituição 49/2018, 
a norma foi uma das grandes conquistas da Educação em 2018, comemorada por parlamentares e 
representantes do setor em um ato público no Salão Nobre da Assembleia de Minas.

Entre as visitas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 2018, destaca-se a realizada ao 
Conselho Estadual de Educação, com o objetivo de verificar as condições da estrutura física que abriga 
o órgão, bem como seus recursos humanos. O Conselho Estadual de Educação é vinculado à Secretaria 
de Estado de Educação e suas principais funções estão relacionadas à instituição de normas comple-
mentares para o sistema estadual de ensino, em especial no que diz respeito ao credenciamento e à 
supervisão das instituições de ensino e à autorização e à avaliação dos seus cursos. Foram constatadas 
as precárias condições operacionais do conselho e de infraestrutura de sua sede. Ficou patente a ne-
cessidade de aprimorar os procedimentos de escolha e nomeação dos conselheiros para as câmaras 
que compõem o órgão e de realizar obras na construção que abriga o órgão. Como resultado da visita, 
foi enviado um pedido de providências à Secretaria de Educação solicitando liberação de recursos para 
realização de obras na sede do conselho. 

Além das visitas, a comissão também realizou relevantes audiências públicas em 2018, entre  as quais 
a de 15/5/2018, em que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apresentou o aplicativo móvel Na Ponta 
do Lápis, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. O aplicativo faz parte de um programa 
homônimo, da instituição, que consiste num conjunto de ações para acompanhar o cumprimento do 
Plano Nacional de Educação no Estado, calcado nos pilares da formação, da fiscalização e da gestão. 
A iniciativa do TCE objetiva permitir o acompanhamento e a fiscalização da aplicação de recursos nas 
escolas mineiras, aproximando gestores e cidadãos.

Outra audiência, realizada em 22/5/2018, tratou da oferta de cursos de graduação na área de saúde na 
modalidade a distância. O ponto central da discussão foi o descontrole na criação desses cursos, inclusive 
com oferta integralmente a distância, o que é vedado pela legislação. Foi aprovado requerimento para 
realização de visita ao Ministério da Educação (MEC) para discutir o assunto e externar as preocupações 
dos representantes do Poder Legislativo do Estado sobre a oferta de cursos a distância na área de saúde 
e sobre a fisicalização da qualidade desses cursos pelo órgão federal, no âmbito de sua competência. 

Em setembro, foi comemorada a 21ª. Semana Paulo Freire. O filósofo e pedagogo, patrono da edu-
cação brasileira, foi um dos pensadores da pedagogia crítica e pregava uma didática inovadora, que 
transforma o estudante em protagonista do aprendizado, em contraposição a um processo de edu-
cação massiva. A semana, celebrada há mais de duas décadas, tem reconhecimento legal em Belo 
Horizonte por meio da Lei 9.313, de 2007. 

Finalmente, em termos de produção legislativa, deve-se registrar o Projeto de Lei 1.476/15, cuja 
finalidade é promover ações de enfrentamento da violência no espaço escolar por meio da criação do 
Programa Paz na Escola, a ser implementado nas escolas da rede pública de ensino.
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Legislação

Educação

Emenda à Constituição 97, de 
1º./8/2018

Acrescenta o art. 201-A à Constituição do Estado de Minas Gerais.

Proposta de Emenda à Constituição 49/18, de autoria do deputado 
Adalclever Lopes.

Lei 23.197, de 26/12/2018

Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.882/15, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Educação superior

Lei 23.136, de 10/12/2018

Autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de 
ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências.

Projeto de Lei 5.429/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Modalidades de ensino

Lei 23.177, de 21/12/2018

Acrescenta dispositivo à Lei 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que 
dispõe sobre educação escolar indígena no Estado.

Projeto de Lei 5.037/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Educação

Projeto de Lei 895/15

Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção e Controle do Diabetes em 
Crianças e Adolescentes Matriculados nas Escolas da Rede Pública e 
Privada de Ensino e dá outras providências.

Autor: deputado Gil Pereira.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Educação: 3 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 3 Central: 3

Educação básica: 3 eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

1
2

Central: 3

Educação superior: 2 eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública

2*
1*
1*

Central: 2

Modalidades de ensino: 5 eventos

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 5 Central: 5

Formação e capacitação dos profissionais de educação básica: 1 evento

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 1 Central: 1

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

Educação

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 Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2
4

Educação básica

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

1
3

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

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2
8

Educação superior

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 Educação, Ciência e Tecnologia 2

Modalidades de ensino

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 Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular

4

1
2

 Assistência ao estudante

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 3

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 Segurança Pública

3
1
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Na área de energia, neste ano, foi marcante a discussão sobre o impacto ambiental e social de equi-
pamentos da linha de transmissão que trará até Minas Gerais a energia produzida na Hidrelétrica de 
Belo Monte, localizada no Pará. O debate aconteceu em abril, durante audiência pública conjunta das 
Comissões de Minas e Energia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O que estava gerando preocupação era a implantação, em municípios mineiros, de eletrodos do Siste-
ma de Transmissão Xingu-Rio. Os eletrodos são um sistema de segurança para transmissão de energia 
elétrica em corrente contínua. Ainda há dúvidas sobre o impacto ambiental desse tipo de equipamento.

Entre as proposições relativas à temática da energia, a Comissão de Minas e Energia apreciou o PL 
4.039/17, que altera a Lei 19.091, de 2010, a qual dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação (FEH),  
com vistas a ampliar a tipologia de modalidades de intervenção autorizadas no escopo do programa 
de habitação de interesse social previsto na citada lei. A proposição visa permitir que recursos do FEH 
sejam utilizados na aquisição de conjunto de equipamentos destinados, em área rural, à geração de 
energia solar fotovoltaica, com ou sem conexão à rede de distribuição de energia elétrica. Estabelece, 
ainda, que, na construção de habitação urbana ou rural com recursos do fundo, será dada preferência 
à utilização de energia solar na implantação de sistema de aquecimento de água e, quando possível, 
à geração de energia solar fotovoltaica. Por fim, acrescenta como beneficiários do FEH, para fins da 
aquisição dos equipamentos, os detentores de título de propriedade ou de posse em área rural. 

Entre os requerimentos aprovados, registre-se a manifestação de repúdio encaminhada ao presidente da Re-
pública, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado, à presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e à procuradora-geral da República em razão da iminência da privatização de 
Furnas. Destaque-se também o pedido de providências à Federação das Indústrias do Estado de Minas 
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Minas Gerais (Cemig) para que seja implementado, em Minas Gerais, projeto semelhante ao Programa 
Indústria Solar, lançado pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, em 23/2/2018. Em resposta 
a esse pedido, a Cemig informou que realizará análise de viabilidade técnica e econômica da imple-
mentação de tal programa.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Energia elétrica: 4 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

2*
2*

Central: 4

Combustíveis: 2 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social

1
1

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Energia

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1

Energia elétrica

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

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

1
8

2

Combustíveis

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Minas e Energia
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência 
Social

3
1
5

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Nessa área, o ano de 2018 foi marcado pela crise fiscal e pelas medidas do Executivo para o ajuste 
de contas públicas. Nesse sentido, o principal destaque em finanças públicas é a sanção da Emenda 
à Constituição 96 – a Emenda do Orçamento Impositivo. Uma decisão da Mesa da Assembleia regula-
mentou o que prevê esse mandamento constitucional, fixando critérios que orientam os parlamentares 
quanto à apresentação e à aprovação de suas emendas individuais à Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Originada da Proposta de Emenda à Constituição 34/15, a emenda dispõe sobre a obrigatoriedade 
da execução das emendas individuais dos deputados ao Orçamento do Estado, até o limite de 1% da 
Receita Corrente Líquida (RCL). O limite de comprometimento das receitas será escalonado até atingir 
o percentual de 1% em 2022. Em 2019 esse percentual será de 0,7% da RCL.

Na produção legislativa, outro destaque é a Lei 23.090, de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. A proposição é originária do 
Projeto de Lei 5.012/18. O texto modifica a Lei 22.914, também de 2018, que permite que o Estado 
antecipe o recebimento de dívidas tributárias e não tributárias, por meio da transferência dos créditos 
a pessoas jurídicas de direito privado e fundos de investimento regulamentados pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

A principal inovação trazida pela lei é alterar a natureza dos direitos originados de créditos tributários e 
não tributários vencidos, assegurando ao cessionário, e não mais à Fazenda Pública, a prerrogativa de 
cobrança judicial e extrajudicial dos créditos.

Com isso, os créditos negociados deixam de ser públicos e são convertidos em privados, sendo que 
quem é responsável pela dívida deixa de dever para o Estado e passa a dever para o credor privado 
que adquiriu aquele crédito.
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Digna de nota, também, é a sanção da Lei 23.079, que autoriza o Executivo a contrair empréstimo com 
instituição financeira oficial federal, até o limite de R$ 2 bilhões, para pagamento de precatórios. Essa 
lei é originada do Projeto de Lei 5.011/18, que permite a operação de crédito, nos termos da Emenda 
Constitucional Federal 99, de 2017. A EC prevê que os estados, o Distrito Federal e os municípios que, 
em 25 de março de 2015, estavam atrasados com o pagamento de seus precatórios, poderão quitar, 
até 31 de dezembro de 2024, seus débitos que estão vencidos e os que vencerão no período.

Outro destaque vai para a Lei 22.549, de 2017, que dispõe sobre o Plano de Regularização de Créditos 
Tributários (Regularize), conhecido como o Refis mineiro. O Refis, originário de norma aprovada em 
junho do mesmo ano na ALMG, oferece condições especiais para o pagamento de dívidas tributárias, 
como as relativas ao ICMS, ao IPVA e ao ITCD. 

Entre diversos objetivos, a norma visa incentivar a pontualidade e a adimplência do contribuinte para 
com suas obrigações tributárias, mediante concessão de desconto a ser aplicado sobre o imposto 
devido, desde que o contribuinte esteja em situação fiscal e tributária regularizada. 

A proposição contribuiu para ampliar o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com o incentivo ao 
recolhimento dos tributos inadimplidos e à manutenção da regularidade fiscal. 

Como desdobramento da Comissão de Acerto de Contas entre Minas e União, instalada em 2017, 
deve-se registrar o Projeto de Lei 5.456/18, que cria o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais 
(Femeg), que tem o objetivo de receber os recursos devidos pela União ao Estado, referentes às com-
pensações oriundas da Lei Complementar Federal 87, de 1996, a chamada Lei Kandir. 

Finalmente, destaca-se a aprovação dos projetos de lei do ciclo orçamentário: Lei de Diretrizes Orça-
mentárias do Estado (LDO), revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019) e 
Lei Orçamentária Anual (LOA), todas as proposições para o exercício de 2019.
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Legislação

Planejamento e orçamento

Emenda à Constituição 96, de 
26/7/2018

Acrescenta dispositivos aos arts. 159 e 160 da Constituição do Estado e 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Proposta de Emenda à Constituição 34/15, de autoria do deputado 
Alencar da Silveira Jr.

Lei 23.086, de 17/8/2018

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2019.

Projeto de Lei 5.189/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.097, de 30/8/2018

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

Projeto de Lei 5.301/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.098, de 30/8/2018

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do 
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei 5.329/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.136, de 10/12/2018

Autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de 
ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências.

Projeto de Lei 5.429/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.



59

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
18

Lei 23.138, de 10/12/2018

Autoriza a abertura de créditos suplementares ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do 
Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei 5.367/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.139, de 10/12/2018

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

Projeto de Lei 5.392/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Destaque:

Implantação do orçamento impositivo no Estado – Emenda à Constituição 96, de 26/7/2018

O objetivo central dessa norma é o de implantar no Estado o orçamento impositivo, já implantado no âmbito 
federal. Para isso, altera os arts. 159 e 160 da Carta Mineira, tornando obrigatória a aprovação e a posterior 
execução de programações orçamentárias originadas de emendas parlamentares individuais constantes na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Nos termos da norma, as emendas individuais apresentadas ao Projeto de Lei do 
Orçamento Anual serão aprovadas no limite de 1,0% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado 
pelo Poder Executivo, sendo que 50% desse percentual serão destinados a ações e serviços públicos de saúde. 
Quanto à execução orçamentária e financeira das programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por 
emendas individuais, essa norma impõe que seja concretizada, de forma equitativa, no montante correspondente 
a 1,0% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. A Emenda 96  também acrescenta ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias os arts. 139 e 140, que estabelecem aumento progressivo anual dos 
índices percentuais das receitas correntes líquidas que ensejarão a obrigatoriedade da aprovação das emendas 
individuais e a impositividade da execução das programações por elas inseridas no orçamento estadual, até 
o exercício financeiro de 2021. A norma estabelece também critérios de transparência na execução das 
programações inseridas por emendas individuais na LOA e permite a execução de programações orçamentárias 
destinadas à manutenção de unidades de saúde durante os três meses que antecedem o pleito eleitoral. Por fim, 
altera o art. 181 da Constituição Estadual, com a inserção de dispositivos que tratam sobre questões relativas a 
inadimplência e tomada de contas especial no âmbito municipal.
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Destaque:

Autorização para o Estado assumir o passivo financeiro de fundações de ensino superior associadas à 
Uemg – Lei 23.136, de 10/12/2018

A norma autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à 
Universidade do Estado de Minas Gerais, medida essa que já contava com anterior previsão normativa. Com 
efeito, aprovada a lei em referência, tornou-se possível dar cumprimento a decisão política do Estado que 
estava, unicamente, à espera de medida legislativa específica. Tal providência foi de suma importância para 
evitar que o referido passivo tivesse seu valor aumentado e para garantir que eventuais credores das citadas 
instituições pudessem ser devidamente contemplados em seus justos interesses. A Uemg assumiu a gestão 
dessas fundações, de modo que não houve, por parte do Estado, perda de ordem patrimonial.

Política tributária

Lei 23.090, de 21/8/2018

Altera a Lei 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a 
cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não 
tributários do Estado.

Projeto de Lei 5.012/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.204, de 27/12/2018
Altera a Lei 5.424, de 30 de dezembro de 2004.

Projeto de Lei 1.271/15, de autoria do deputado Roberto Andrade.

Destaque:

Cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários e reinstituição de 
benefícios fiscais relativos ao ICMS – Lei 23.090, de 21/8/2018

A norma, em síntese, tem como objetivo alterar a Lei 22.914, de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. O art. 1.º promove algumas alterações 
na referida Lei 22.914, restringindo a cessão apenas para os créditos tributários e não tributários vencidos. 
Além de alterar a natureza do crédito cedido e os critérios de atualização ou correção dos valores, transfere à 
cessionária a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial do crédito cedido e garante o direito do devedor 
ou contribuinte, após a realização da cessão, à regularidade fiscal mediante a expedição de certidão, desde 
que não existam outras restrições ou apontamentos em seu nome. Destaca-se que, ao aprimorar a regulação 
da cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários pelo poder público, a 
norma confere a necessária segurança jurídica para a operação. Ademais, a inclusão de dispositivo relativo à 
reinstituição de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS revela o cumprimento, pelo Estado, 
das disposições trazidas pela Lei Complementar Federal 160, de 2017, e respectivo convênio celebrado no 
âmbito do Confaz. Encaminhado à sanção, o governador do Estado vetou o inciso VI do § 1.º, do art. 1.º, da 
Lei 22.914, de 2018, a que se refere o art. 1.º dessa norma, ressaltando ser o seu conteúdo contrário ao 
interesse público. Também vetou o art. 13, destacando que esse dispositivo não estaria em consonância com 
a legislação eleitoral em vigor. Na análise da matéria, a Assembleia decidiu pela manutenção do Veto Parcial 
relativo ao inciso VI do § 1.º, do art. 1.º, da Lei 22.914, de 2018, a que se refere o art. 1.º dessa norma. Por 
outro lado, rejeitou o Veto Parcial em relação ao disposto no art. 13 da proposição, sob o argumento de que 
não há nele a ilegalidade apontada, uma vez que o seu conteúdo não implica distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da administração pública, mas sim autorização de celebração de transação 
entre credor e devedor, por meio da qual esse último também assumirá novas obrigações.

Endividamento público

Lei 23.079, de 8/8/2018

Autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito que especifica.

Projeto de Lei 5.011/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Lei 23.138, de 10/12/2018

Autoriza a abertura de créditos suplementares ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do 
Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei 5.367/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.196, de 26/12/2018

Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o Conselho 
Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais (Cedagro).

Projeto de Lei 4.876/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 23.229, de 28/12/2018

Cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse 
Social (Ferrfis).

Projeto de Lei 5.457/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Planejamento e orçamento

Projeto de Lei 5.404/18

Altera a Lei 23.086, de 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2019.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Projeto de Lei 5.405/18

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

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.
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Projeto de Lei 5.406/18

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 2019.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Política tributária

Projeto de Lei 5.236/18

Altera a Lei 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a 
constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua 
atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá 
outras providências.

Autor: deputado Inácio Franco.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Discussão Participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2016-2019 – para o exercício 2019

Descrição:

Em 30 de setembro de 2018, a ALMG recebeu o Projeto de Lei 5.405/18, que dispõe sobre a revisão do 
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2016-2019 – para o exercício 2019, e o PL 5.406/18, 
que 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 2019, publicados no 
Diário do Legislativo em 19/10/2018. Para realizar incrementos nos planos, a Comissão de Participação 
Popular (CPP) promoveu o processo de discussão, com participação da sociedade, e recolheu sugestões que 
foram consideradas pelas Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
em suas intervenções nos referidos projetos de lei. Essas sugestões populares foram transformadas em 
Propostas de Ação Legislativa (PLEs) e apreciadas pelas comissões. As PLEs concluíram pela apresentação 
de requerimentos ou de emendas ao PPAG e à LOA. As emendas foram apreciadas pela FFO e incorporadas 
ao parecer final do projeto de lei de revisão do PPAG e da LOA. Os requerimentos foram apreciados pelas 
comissões temáticas pertinentes e enviados aos órgãos de destino.
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Objetivos: 

1 – monitorar a execução do PPAG no exercício 2018;
2 – apresentar a proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 2019;
3 – discutir e elaborar sugestões coletivas de intervenção;
4 – analisar as sugestões e transformá-las em propostas de ação legislativa de autoria da Comissão de 

Participação Popular;
5 – elaborar emendas aos projetos de lei que compõem o ciclo de planejamento e orçamento – PPAG e LOA – 

e requerimentos com pedidos de providências ou de informações para fiscalização das políticas públicas.

Os grupos de trabalho e as audiências públicas ocorreram entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro. 
Em cada dia foi discutido um eixo temático do plano, conforme o seguinte cronograma: 

30/10/18 – Audiência pública de abertura – explanação do presidente da CPP e de convidados do Poder 
Executivo estadual, com participação da equipe de transição do novo governo
31/10/18 – Eixo Educação e Cultura 
5/11/18 – Discussão do eixo Saúde e Proteção Social
6 e 7/11/18 – Discussão dos eixos Desenvolvimento Produtivo e Infraestrutura e Logística
8/11/18 – Eixo Segurança Pública
8/11/18 – Audiência pública de encerramento – leitura das sugestões construídas nos grupos de trabalho 
pelos relatores e recebimento pela CPP e pela FFO dos relatórios com as sugestões populares

Total de presenças registradas: 445 Total de instituições representadas: 173

O PPAG 2016-2019 é um planejamento de médio prazo alinhado ao Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI), que, por sua vez, estabelece o planejamento de longo prazo para a administração pública 
estadual e define eixos, áreas e objetivos estratégicos que servirão de diretrizes à administração pública 
na definição das ações e dos projetos de enfrentamento das desigualdades regionais. Foram definidos 7 
eixos, que são considerados linhas de intervenção agregadora de programas, políticas, ações e iniciativas 
governamentais.

São eles: 
• Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico; 
• Educação e Cultura; 
• Infraestrutura e Logística; 
• Saúde e Proteção Social; 
• Segurança Pública; 
• Governo; 
• Especial. 

Os 5 primeiros possuem natureza finalística, entregando bens e serviços diretamente à população. Os 2 últimos 
são considerados eixos de suporte à administração pública: o eixo Governo, que agrupa os programas relativos 
à gestão e à modernização da administração pública, e o eixo Especial, em que se encontram os programas nos 
quais se alocam, principalmente, os recursos para o pagamento da folha de pessoal, precatórios, reserva de 
contingência e encargos da dívida.

Ao processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para o exercício 2019 foram incorporadas 
sugestões advindas do evento Fórum Estadual da População em Situação de Rua, gerando 77 Propostas de 
Ação Legislativa (PLEs), que concluíram pela apresentação de 69 emendas ao PPAG, 53 emendas à LOA e 
160 requerimentos, com impacto orçamentário de R$ 19.000.000,00. 

A esse processo foram agregadas mais 3 PLEs originadas do evento Parlamento Jovem de Minas 2018, que, 
por sua vez, concluíram pela apresentação de 1 emenda ao PPAG, 3 emendas à LOA e 13 requerimentos, 
com impacto orçamentário de R$ 1.000.000,00. O valor total mobilizado em ambos os eventos foi, portanto, 
de R$ 20.000.000,00 na criação de ações, acréscimos de recursos em ações já existentes ou especificação 
de objetos de gasto com recursos novos ou já previstos.
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Finanças públicas: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

Planejamento e orçamento: 5 eventos

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

1
3*
3*

Central: 5

Transferências de recursos: 2 eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

1
1

Central: 2

Política tributária: 4 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1
1
1

Central: 4

Endividamento público: 2 eventos

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2*
2*
2*

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Finanças públicas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

Planejamento e orçamento

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 Administração Pública
Comissão de Cultura
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública

1
1
1
1
3
1

6
2

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

Comissão de Cultura
1

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Saúde
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência 
Social

2
1

2
1
1
1

Transferência de recursos

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Cultura
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Saúde

1
1

1
1

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Saúde

1
2

2

Fundos estaduais

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1
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Os principais assuntos tratados acerca desses temas, em 2018, foram a expansão do distrito industrial 
de Montes Claros (Norte do Estado) e os debates sobre a política estadual de estímulo, incentivo e 
promoção das chamadas “startups”.

Em relação ao primeiro tópico, os deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico realizaram 
uma audiência pública, no mês de abril, para mediar as discussões sobre a necessidade de investi-
mentos em infraestrutura básica para a segunda etapa de implantação do distrito industrial de Montes 
Claros. Água, energia, esgoto e acesso rodoviário foram apontados como principais gargalos que difi-
cultam a atuação de novas indústrias na região. A expectativa é que, com o distrito, haja aumento na 
geração de emprego e renda para a população.

No que se refere à temática das startups, tramita na Assembleia o Projeto de Lei  3.578/16, que dispõe 
sobre a política estadual de estímulo a esse tipo de empreendimento. O tema foi amplamente debatido 
em 2016, quando um fórum técnico percorreu todas as regiões do Estado. As startups são empresas 
conhecidas por serem empreendimentos de alto risco que estão estruturados em uma base tecnológica 
e investem em produtos e serviços inovadores.

A proposição avançou ao longo do ano e aguarda parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para ir a Plenário em 1º. turno. A discussão é transversal e passa, também, pelas temá-
ticas de Ciência e Tecnologia.

No processo legislativo, teve destaque também o Projeto de Lei 3854/16, que torna obrigatória a 
disponibilização de produtos provenientes de agricultura familiar nas gôndolas dos supermercados, 
hipermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres.
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Legislação

Artesanato

Lei 23.157, de 18/12/2018

Dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais 
de Minas Gerais e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.631/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Cooperativismo

Lei 23.205, de 27/12/2018

Dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e dá outras 
providências.

Projeto de Lei 918/15, de autoria do deputado André Quintão.

Proposições em fase final de tramitação

Serviços

Projeto de Lei 1.429/15

Obriga os estabelecimentos comerciais destinados a hospedagem a 
disponibilizar aos consumidores adaptador de tomada universal, na 
forma que menciona.

Autor: deputado Arlen Santiago.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Indústria, comércio e serviços: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2 Central: 2

Indústria: 2 eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2 Central: 2

Cooperativismo: 1 evento

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Indústria, comércio e serviços

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

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2

Inovação 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 1

Serviços

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

Comissão de Participação Popular 2



almg.gov.br
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Entre os eventos que marcaram essa temática ao longo do ano, ressalte-se o debate em torno do 
Decreto 47.383, publicado pelo governador em março, que modificou as regras para licenciamento 
ambiental no Estado. A nova norma alterou profundamente os procedimentos relacionados à atividade, 
incluindo-se o Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) e o Licenciamento Ambiental Concomitante, 
que não eram previstos na legislação anterior.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debateu o assunto em audiência públi-
ca, com o intuito de que o governo estadual esclarecesse as diversas alterações nos procedimentos 
ambientais, de licenciamento e de fiscalização ambiental, além de outros temas relacionados.

Outra discussão relevante da comissão foi a respeito da expansão da atividade mineradora no entorno 
dos Parques Estaduais da Serra do Rola Moça e da Baleia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), com possíveis prejuízos para essas áreas de conservação e para o abastecimento de água em 
vários municípios da RMBH.

Também merece registro uma audiência promovida pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionali-
zação, em torno do pequizeiro e do ipê-amarelo. O PL 5.188/18 altera as leis de proteção ao ipê-ama-
relo e ao pequizeiro e impacta diretamente os produtores envolvidos no Projeto Jaíba.

Em outra frente, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveu audiência a 
fim de discutir a criação do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira, nos municípios de Lima 
Duarte, Olaria, Santa Bárbara do Monte Verde e Rio Preto. O que se discutiu no evento foi o impacto 
para as famílias que serão desapropriadas. O parque ocupará uma área de mais de 4 mil hectares, em 
uma região com grande diversidade ambiental e espécies raras e ameaçadas de extinção.

Entre os requerimentos aprovados, pode-se mencionar o pedido de providências à Semad com vistas à re-
vogação das alterações constantes no Anexo I da Deliberação Normativa Copam 223, de 2018, principal-
mente nos itens 20 e 24, relativos à permissão de entrada no Estado de poluentes orgânicos persistentes. 
Em resposta, a Fundação Estadual do Meio Ambiente informou que a nova deliberação foi amplamente 
discutida no âmbito do Conselho Estadual de Política Ambiental e esclareceu que a normativa anterior, 
revogada pela DN 223/18, gerava dificuldade operacional aos órgãos e entidades do Sisema, visto que, do 
ponto de vista analítico, não há como atestar tecnicamente que determinada substância ou determinado 
elemento químico está absolutamente ausente em uma dada amostra, principalmente em se tratando de 
resíduos ou rejeitos. Informou, ainda, que a nova deliberação estabeleceu limites máximos aceitáveis para 
a presença de poluentes (POPs) nos resíduos ou rejeitos com o intuito de resolver as dificuldades supraci-
tadas, sendo que esses limites tiveram como referência norma em vigor na União Europeia.

Na questão das águas, em 2018, o principal destaque foi a defesa da necessidade de convergir as 
várias ações de preservação das águas e do uso racional dos recursos hídricos. Essa iniciativa foi 
defendida em audiência pública conjunta das Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Meio 
Ambiente, no mês de março.

Um dos objetivos da reunião foi contribuir com informações que permitissem a Minas Gerais ter uma partici-
pação efetiva nas discussões do Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília de 18 a 23 de março.
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Registre-se também o pedido de providências à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad) para que não sejam contingenciados os recursos no valor de 7,5% do 
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado 
de Minas Gerais (Fhidro) a serem repassados para custeio dos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Em resposta, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) relatou como ocorreu o financiamento 
da operacionalização e da estruturação dos comitês de bacia desde 2009, destacando os problemas 
enfrentados em cada forma de financiamento (por meio de convênios, repasses via Oscips, paga-
mentos de diárias, entre outras). 
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Legislação

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Lei 23.102, de 14/11/2018

Institui a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção de 
Cisternas nas Propriedades Rurais no Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei 3.119/15, de autoria do deputado Felipe Attiê.

Proposições em fase final de tramitação

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Projeto de Lei 1.602/15

Altera a Lei 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a 
proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente.

Autor: deputado Ivair Nogueira.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Meio ambiente: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 1 Central: 1

Fiscalização ambiental: 6 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular

2*
2
3*
1

Central: 6

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 2 Central: 2

Licenciamento ambiental e regulação ambiental: 5 eventos

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

2*
2*
4*

Central: 5

Biodiversidade: 5 eventos

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

1
4

Central: 5

Recursos hídricos – Águas: 3 eventos

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

2*
3*

Central: 3

Resíduos sólidos: 2 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 2 Central: 2

Controle de poluição: 1 evento

Comissão de Minas e Energia 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Meio ambiente

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

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

1

5

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

1
4
3

17
1

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

1
18

1
1
1
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 Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

7
1
7

1
4
1

Planejamento e gestão ambiental

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

Comissão de Participação Popular 1

Educação ambiental

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

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 4

Biodiversidade

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

3

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

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

2
12

2

Recursos hídricos – Águas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

2

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

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

2
6

3
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Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular

2

2

Controle de poluição

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

3

Emergências ambientais

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

Comissão de Minas e Energia 1
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Em 2018, um dos principais destaques na área de mineração foi uma audiência conjunta das Comis-
sões de Administração Pública e de Minas e Energia, que aconteceu para debater o conteúdo do Pro-
jeto de Lei (PL) 3.676/16, o qual dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens 
no Estado (20/2/18).

Ficou decidido, na reunião, que o PL 3.676/16 teria um novo substitutivo, com a finalidade de incor-
porar e conciliar demandas da sociedade civil e dos demais setores envolvidos. Mais tarde, em julho, 
a Comissão de Minas e Energia rejeitou, em 2º. turno, o parecer ao PL 3.676/16, que incorporava 
propostas do PL 3.695/16, de iniciativa popular, apresentado com a assinatura de 56.318 mineiros. A 
proposta derrotada criava restrições para barragens de rejeitos.

Outro assunto de destaque foi o rompimento do mineroduto Minas-Rio, da Anglo American Minério de 
Ferro S/A. Em audiência pública em março, parlamentares da comissão cobraram a apuração sobre 
as causas que levaram ao rompimento desse mineroduto, ocorrido no mesmo mês, em Santo Antônio 
do Grama (Zona da Mata), mas também defenderam a continuidade das atividades de mineração no 
município. Não houve vítimas, mas o Ribeirão Santo Antônio, responsável pelo abastecimento do mu-
nicípio, foi atingido pelo líquido transportado pelo mineroduto. A Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) cortou, então, o fornecimento de água e passou a abastecer Santo Antônio do Grama 
com caminhões-pipa.

Entre os requerimentos aprovados, é importante mencionar o pedido de informações consubstanciadas 
em relatório ao DNPM e à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a respeito do surgimento de umidade 
no maciço da barragem da CSN, em Congonhas, e sua implicação para a segurança do barramento e 
da população a jusante da estrutura.
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e fiscalização da barragem Casa de Pedra, de propriedade da CSN, em Congonhas. Entre as ações 
de fiscalização relatadas, uma atende especificamente à demanda formulada pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Segundo a ANM, entre outras ações, atualmente estão sendo realizadas obras de reforço na região 
das ombreiras do dique de sela, motivadas pela surgência de água em decorrência, possivelmente, de 
alterações no sistema hidrogeológico com a elevação do nível de água do reservatório.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Mineração: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

1
1

Central: 2

Produção mineral: 1 evento

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Mineração

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1

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

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

2
7

Produção mineral

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

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1
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O atraso nos repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo governo 
estadual aos municípios, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) e o projeto que propõe a revogação do ICMS Solidário foram os assuntos mais 
relevantes tratados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização neste ano.

Em razão da crise financeira do Estado, a Associação Mineira de Municípios (AMM) promoveu debates, 
fez cobranças públicas e buscou o apoio da Assembleia de Minas no intuito de pressionar o Poder 
Executivo a regularizar os repasses obrigatórios do ICMS, importante fonte de recurso das prefeituras. 

Ao longo do ano, parlamentares da ALMG, de diversas comissões temáticas, fizeram audiências públi-
cas e visitas para tratar do problema e ouviram da AMM que a dívida do Estado com os 853 municípios 
mineiros ultrapassava, ainda em abril, os R$ 4,7 bilhões.

Outro assunto que merece destaque é a tramitação do Projeto de Lei Complementar 74/17, que trata 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A proposi-
ção, que impacta, também, discussões nas áreas de meio ambiente, cultura e turismo, dispõe sobre 
o zoneamento da região, no que se refere às ações de expansão imobiliária, habitacional e ambiental, 
mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. O conteúdo do projeto, que aguarda parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, foi construído pela Agência de Desenvolvimento da RMBH com a 
participação da sociedade civil, dos municípios e do Conselho Deliberativo da RMBH. 

Finalmente, cabe enfatizar os debates acerca do Projeto de Lei 4.773/17, que dispõe sobre a distribui-
ção da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Audiências 
públicas, realizadas principalmente no mês de março, debateram amplamente a matéria. 

A proposição pretende estabelecer novos critérios para a distribuição do ICMS a municípios mineiros, 
revogando, assim, a Lei 18.030, de 2009, mais conhecida como “Lei do ICMS Solidário”. O objetivo 
seria simplificar a distribuição dos recursos, corrigindo distorções e desigualdades, para beneficiar as 
regiões mais pobres do Estado, como o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

O debate é polêmico, uma vez que cidades de outros territórios do Estado têm oferecido resistência 
à proposição, por considerarem tais recursos essenciais para o desenvolvimento de ações voltadas a 
cultura, patrimônio histórico, turismo, meio ambiente e esporte. O PL 4.773/17 aguarda parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Municípios e governança regional e urbana

Lei 23.102, de 14/11/2018

Institui a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção de 
Cisternas nas Propriedades Rurais no Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei 3.119/15, de autoria do deputado Felipe Attiê.
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Eventos de comissão

Municípios e desenvolvimento regional: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1 Central: 1

Municípios e governança regional e urbana: 2 eventos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1

Central: 2

Desenvolvimento regional: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

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 Agropecuária e Agroindústria 1

Municípios e governança regional e urbana

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

Comissão de Administração Pública
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular

2
2

1

Desenvolvimento regional

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Cultura 1
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Em 2018, foi a provada a Lei 23.229, que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de 
Interesse Social (Ferrfis). Exigência de lei federal, o Ferrfis assegura recursos para compensar perdas 
com isenção de taxas para a população pobre. 

Também pontuaram a atuação da Assembleia de Minas na área da regularização fundiária de terras 
devolutas do Estado os Projetos de Resolução 50/18 e 58/18 . Os projetos tratam da alienação de 
terras devolutas situadas, respectivamente, nos municípios de São José do Divino e Minas Novas. 
Além das proposições citadas, tramitou no Parlamento mineiro o Projeto de Lei 3.601/16, referente ao 
regramento das terras devolutas no Estado. 

A temática da política fundiária foi, também, objeto de debate importante dentro do tema “Agropecuária 
e desenvolvimento agrário” do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019, revisão 
2019. Diante do grande interesse pelo assunto, foi destacado um subgrupo específico para a regulari-
zação fundiária, o que resultou na apresentação de propostas de modificação e de criação de ações do 
PPAG destinadas à regularização fundiária e ao acesso à terra.

De igual modo, a matéria perpassou, em 2018, as discussões sobre o Plano Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial, que está sendo construído pelo Poder Executivo, em parceria com a ALMG. A elabo-
ração do plano foi iniciada a partir de subsídios recebidos durante a IV Conferência Estadual relativa a 
essa temática, realizada no ano anterior. O acesso à terra e o desenvolvimento sustentável de povos e 
comunidades tradicionais, com vistas, também, à regularização fundiária, são pontos fundamentais de 
abordagem no documento, diante das demandas e dos apontamentos registrados durante a conferência.

A Assembleia de Minas atuou, por fim, no enfrentamento da questão fundiária no Estado pela tentativa 
de mediação de conflitos fundiários e pela escuta das questões demandadas nessa área. Diante de 
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políticas públicas estaduais, a ALMG realizou uma visita a Campo do Meio, no Sul de Minas, e uma 
audiência pública sobre uma disputa na Fazenda Quilombo Campo Grande, que envolve o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), as 450 famílias que ocuparam a área e a Companhia 
Agropecuária Irmãos Azevedo (Capia). A questão gira em torno do descumprimento de decisão judicial 
de reintegração de posse à empresa. O conflito fundiário na região ocorre desde o final da década de 
1990 e abrange o maior assentamento hoje existente em Minas Gerais.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Política fundiária rural

Lei 23.229, de 28/12/2018

Cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse 
Social (Ferrfis).

Projeto de Lei 5.457/18, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Política fundiária urbana: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Direitos Humanos

1
1

Sul de Minas: 1
Triângulo: 1

Política fundiária rural: 2 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Participação Popular

1
1

Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Política fundiária

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

Política fundiária rural

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Participação Popular

1
4
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Em dezembro, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais aprovou seu relatório final e en-
cerrou as atividades. O documento recomenda, entre outras ações e temas relevantes, o estímulo à 
educação humanitária no trato com os animais e o aprofundamento da discussão sobre a política de 
controle populacional de cães e gatos instituída pela Lei 21.970, de 2016.

Ao longo de 2018, foram realizadas uma audiência pública e uma visita técnica, além de reuniões 
ordinárias. A audiência pública promovida pela comissão extraordinária debateu as políticas públicas 
de proteção animal no Estado. A reunião também discutiu as dificuldades enfrentadas por ativistas e 
organizações não governamentais de proteção animal, que lutam em prol da causa, na maioria das 
vezes, sem o apoio do poder público.

Já a visita técnica da comissão foi realizada no Abrigo Isabela Freitas, em Contagem (Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte), e teve como objetivo conhecer as condições de funcionamento do abrigo, bem 
como apurar como vivem os animais abrigados ali e as dificuldades pelas quais passam os protetores 
e defensores dos animais responsáveis pelo espaço.

Em 2018, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais aprovou 50 requerimentos, por meio dos 
quais solicitou a realização de eventos, pediu informações e providências a órgãos e entidades públicos 
e privados e manifestou repúdio a ações contrárias à proteção dos animais.

O balanço numérico dos trabalhos da comissão no biênio 2017-2018 dá a dimensão do trabalho desen-
volvido em defesa dos animais e em prol da criação de políticas públicas sobre a causa. Na produção 
legislativa, é preciso registrar a entrada em vigor da Lei 23.050, de 2018, que proíbe o uso de animais 
para desenvolvimento, experimento e teste de perfumes e produtos cosméticos e de higiene pessoal. A lei 
traz a definição dos produtos que não poderão mais ser testados em animais: preparações constituídas 
por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, como pele, 
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alterar sua aparência, modificar odores corporais, protegê-las ou mantê-las em bom estado.

Pautas que tratam de proteção aos animais têm ganhado cada vez mais espaço na atuação da Assem-
bleia de Minas, que registrou um avanço ao reunir todas as informações sobre o assunto em um só 
local. Agora, com a sistematização dessas e outras informações no site Políticas Públicas, ativistas dos 
direitos dos animais terão acesso a um conjunto compilado de informações que poderá auxiliar o em-
basamento de suas demandas. A participação pode começar já pelo Portal, com o envio de sugestões 
e críticas, por meio do Fale com a Assembleia.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Proteção dos animais: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Proteção dos Animais 2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Proteção dos animais

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 5

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 Extraordinária de Proteção dos Animais

1

1
28
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Problemas de saneamento em Brumadinho e fiscalização da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) foram alguns assuntos que marcaram o ano de 2018 na área de saneamento.

Embora localizado no entorno do Parque Estadual do Rola Moça, área de preservação e recarga hídrica de 
mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da Capital, o Bairro de Casa Branca, em Brumadinho, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sofre com problemas de abastecimento e saneamento básico.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável discutiu o tema em maio, em Casa Bran-
ca, atendendo a demanda de moradores da região. Como resultado da reunião, foi proposta a criação 
de uma comissão de representantes locais para montar um plano de trabalho, como solução para o 
impasse entre a população de Brumadinho e a Copasa.

Em outra ação, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria tentou ouvir a diretora-presidente da 
Copasa, Sinara Inácio Meireles Chenna. A maior parte da reunião foi ocupada por reivindicações de 
melhorias e menções à ausência da presidente da Copasa. Vários gestores e parlamentares municipais 
também citaram ações judiciais movidas pelas prefeituras contra a empresa e a instauração de Comis-
sões Parlamentar de Inquérito (CPIs) locais sobre o assunto.

Na produção legislativa, merece registro a tramitação do Projeto de Lei 3.119/15, transformado na Lei 
23.102, de 2018, que tem como objetivo instituir a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção 
de Cisternas nas Zonas Rurais do Estado. Mais tarde, opinou-se pela rejeição do Veto Total à Proposição 
de Lei 24.022, originária do PL 3.119/15.

Um requerimento de destaque foi o pedido de providências à Copasa, com vistas ao estudo da viabilidade 
de construção de reservatório na região da nascente existente em Senador Amaral, para que o manancial 
possa ser usado no abastecimento público municipal. Em resposta à solicitação, a companhia afirmou 
que o manancial utilizado atende à demanda atual de abastecimento de água do município de Senador 
Amaral. Esclareceu também que, caso seja necessário ampliar a oferta de água no município, dispõe-se a 
realizar os estudos técnicos para atestar a viabilidade da construção do reservatório demandado. 

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Saneamento básico: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

1
1 Central: 2

Abastecimento público de água: 1 evento

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 1 Central: 1

Coleta e tratamento de esgoto: 1 evento

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 1 Central: 1

Drenagem de Águas Pluviais Urbanas: 1 evento

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 1 Central: 1
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Saneamento básico

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 Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular

1
1

1

Abastecimento público de água

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1
1
2

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
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular

1
1
1

2

Coleta e tratamento de esgoto

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
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular

1
1
1
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A crise econômica e política, que persiste no Brasil em 2018, teve grande impacto na economia mi-
neira e nas finanças do governo de Minas. A Comissão de Saúde explicitou os desdobramentos dessa 
situação, reverberando as insatisfações de municípios e de entidades filantrópicas que se sentiram 
prejudicados pelos atrasos nos repasses da saúde pelo Estado.

Em várias audiências públicas e visitas foram ouvidos prefeitos de municípios mineiros, além de diri-
gentes de hospitais filantrópicos, que reclamaram da falta de recursos para aplicar na saúde. Também 
foram realizadas audiências (com enfoque na prestação de contas do governo) para que o gestor 
estadual do Serviço Único de Saúde (SUS) prestasse contas sobre a execução da política pública de 
Saúde em Minas, conforme dispõe a Lei Complementar 141, de 2012. Nessas reuniões, também ficou 
evidenciado o déficit fiscal que tem encurtado os recursos para investimento no setor.

Nessa perspectiva, foram realizadas audiências que retrataram a dívida dos hospitais e a redução dos 
investimentos estaduais, com reflexos no atendimento e na condição de trabalho dos funcionários, que, 
no período, anunciaram uma greve. Especial destaque foi dado à piora no atendimento do Ipsemg no 
Estado, também como consequência do problema financeiro. 

Em busca de soluções para o Ipsemg, os deputados da comissão fizeram visitas ao hospital do instituto, 
ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado.

Outro tema que atraiu muitos interessados à audiência da Comissão de Saúde foi a violência obstétrica, 
que engloba ofensas física e verbal praticadas por médico, equipe do hospital ou família, na assistên-
cia à gestante e ao bebê. Segundo os participantes da reunião, a violência obstétrica é uma prática 
recorrente no País. 

Para resolver essa questão, é necessário enfrentar, por meio da informação, essa cultura que violenta 
o corpo da mulher, intervindo nos currículos de faculdades e na formação dos profissionais que lidam 
com a parturiente.

Nesse sentido, foi aprovado o Projeto de Lei 4.677/17, da deputada Geisa Teixeira (PT), transformado 
na Lei 23.175, que trata da implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à partu-
riente contra a violência obstétrica no Estado. 

Os cursos de Enfermagem a distância (EAD) motivaram outra audiência. Entidades representativas 
de enfermeiros se posicionaram contrariamente aos cursos ministrados parcialmente ou totalmente 
a distância, em níveis técnico e superior. Segundo as representantes, na formação e no exercício da 
profissão, é fundamental o contato humano e nenhuma tecnologia substitui isso.

A assistência às pessoas com câncer prestada pelo SUS também recebeu destaque entre os assuntos 
tratados pela Comissão de Saúde. Foram realizadas duas audiências, uma para tratar das dificuldades 
envolvendo o tratamento da doença e outra para defender a construção do Hospital de Controle e 
Combate ao Câncer em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha.
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e representantes de entidades de apoio a pacientes com a doença, a defasagem da tabela do SUS, os 
diagnósticos tardios, a falta de recursos e o excesso de burocracia.

Já na segunda audiência, lideranças de Capelinha lotaram o auditório da ALMG e se colocaram a favor 
da implantação de hospital do câncer no município. Também denunciaram as dificuldades enfrentadas 
pela população que precisa percorrer grandes distâncias para conseguir tratamento adequado.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Saúde pública

Lei 23.081, de 10/8/2018

Dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, como organização social de saúde no âmbito do Estado.

Projeto de Lei 2.728/15, de autoria do deputado Antônio Jorge.

Lei 23.175, de 21/12/2018

Dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à 
gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado.

Projeto de Lei 4.677/17, de autoria da deputada Geisa Teixeira.

Proposições em fase final de tramitação

Saúde pública

Projeto de Lei 523/15

Determina a instalação de equipamentos de conexão com o Sistema 
de Posicionamento Global (GPS) nos veículos dos órgãos estaduais de 
segurança e de saúde.

Autor: deputado Celinho do Sinttrocel.
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Projeto de Lei 895/15

Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção e Controle do Diabetes em 
Crianças e Adolescentes Matriculados nas Escolas da Rede Pública e 
Privada de Ensino e dá outras providências.

Autor: deputado Gil Pereira.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Saúde pública: 7 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

1
1
1
3
1

Central: 7

Redes de atenção à saúde: 18 eventos

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas
Comissão de Saúde

5
2*
1
2

8*

Central: 17
Norte de Minas: 1

Vigilância à saúde: 1 evento

Comissão de Participação Popular 1 Central: 1

Recursos humanos em saúde: 1 evento

Comissão de Saúde 1 Central: 1

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

Saúde pública

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 Administração Pública
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Saúde

1
1

7

Redes de atenção à saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas
Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária das Mulheres

1

4
3

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas
Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária das Mulheres

2
1

1
1
1

11
7

Vigilância à saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde 1

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

Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

2
4

Assistência farmacêutica

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular
Comissão de Saúde

1
2

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Saúde

1

1

Recursos humanos em saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadua

Comissão de Saúde 1
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Entre os assuntos abordados, em 2018, podemos destacar a falta de repasses para o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM), a revista minuciosa de adolescentes 
transgênero no sistema socioeducativo, a carga horária de membros das forças de segurança, o déficit 
de agentes penitenciários, o fechamento de companhias de polícia para criar bases móveis fixas, as 
condições do Presídio de Bicas e os assaltos a instituições financeiras no interior do Estado.

Quanto à falta de repasses para o IPSM, a Comissão de Segurança Pública realizou quatro audiên-
cias públicas e duas visitas ao instituto. Segundo dados da comissão, o dinheiro devido pelo governo 
estadual ao instituto somava R$ 3 bilhões em fevereiro. A discussão ao longo do ano salientou es-
pecialmente os descredenciamentos de hospitais e clínicas no interior do Estado. Em resposta a um 
requerimento da comissão, o Estado enviou um cronograma de repasses para os parlamentares, que 
já estava sendo seguido pelo Executivo.

Sobre a revista de adolescentes transgênero, a Secretaria de Segurança Pública editou a Resolução 
Sesp 18/18, que determina que essas adolescentes devem ser revistadas por agentes femininas no 
Sistema Socioeducativo. Essa revista é feita com a adolescente nua. As agentes, porém, consideram a 
situação constrangedora, já que essas jovens ainda possuem órgão genital masculino. Além disso, ale-
gam que o procedimento é perigoso para elas, porque, apesar de terem identidade de gênero feminino, 
as adolescentes possuem conformação corporal masculina e, assim, são mais fortes. Ao se negarem 
a fazer o procedimento nas adolescentes transgênero, as agentes estariam sendo advertidas e amea-
çadas com processos administrativos. Foram várias audiências públicas sobre o assunto. O motivo da 
repetição foi a ausência de representantes do Poder Executivo para debaterem a questão. Apenas na 
última reunião compareceu a subsecretária de Atendimento Socioeducativo da Sesp.

Outro assunto debatido que merece destaque foi a carga horária de membros das forças de segurança 
(polícia e bombeiros militares, polícia civil, agentes penitenciários e agentes socioeducativos). A Lei 
Complementar 127, de 2013, limita em 40 horas semanais a carga horária desses servidores. A partir 
de denúncias, a comissão realizou uma série de audiências para discutir o alto número de horas extras 
que estavam sendo feitas, buscando soluções junto às corporações para se fazer cumprir a lei comple-
mentar. Essas audiências se deram também em função da sucessiva ausência de representantes do 
Executivo para debater a questão. Com a demissão da maioria dos agentes penitenciários admitidos 
por contrato, o sistema penitenciário estaria com um grave déficit de agentes. Houve a nomeação de 
muitos dos aprovados no último concurso para a categoria, realizado em 2013, mas não houve reposi-
ção suficiente de pessoal, o que vem agravando o déficit já existente.

Também foi discutido o fechamento de companhias de polícia para a criação de  bases móveis fixas. 
Esse assunto foi tratado à exaustão em audiências públicas em 2017. Neste ano, apesar de não ter 
originado reuniões específicas, o tema permeou as discussões da comissão, sobre a mudança dos 
padrões de atuação policial, modelo adotado em Belo Horizonte.

Foram recebidas denúncias de familiares de presos, em audiência pública da comissão, sobre as 
condições de funcionamento do Presídio de Bicas. Entre as queixas, estão superlotação, alimentação 
inadequada, uso abusivo da força por grupos especiais de agentes penitenciários que teriam usado 
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de segurança reclamaram que também sofrem com a precarização da unidade, uma vez que comem 
da mesma comida inadequada e trabalham em meio ao mau cheiro e à falta de estrutura.

Devem-se registrar, ainda, os assaltos a instituições financeiras no interior do Estado, situação que 
começou a ser discutida em 2017, quando aconteceu a maior parte das reuniões para debater o 
tema. Isso, porém, repercutiu em 2018, com uma novidade: foco nas cooperativas de crédito. Elas 
movimentam altas somas em dinheiro e são muito importantes no interior, por vezes sendo a única 
instituição bancária na região. Ficou o alerta de que os ataques a essas instituições podem levá-las 
a encerrar suas atividades em alguns locais. Essa discussão levou à aprovação, em 2017, do Projeto 
de Lei  4.566/2017, que obriga a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias e 
a disponibilização, em tempo real, de imagens de segurança para a polícia. A norma foi aprovada em 
2017 e sancionada em 2018, originando a Lei 22.917, de 2018.

Para além dessas audiências, a comissão também exerceu sua atividade de fiscalização, por meio 
da aprovação de diversos requerimentos com pedidos de informação e providências, além da reali-
zação de visitas. No início do ano, foi aprovado um requerimento que possibilitou diversas visitas a 
unidades que atuam na área de segurança pública, entre as quais duas visitas à Área Integrada de 
Segurança Pública (Aisp) Serra, ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, ao Hospital da Polícia 
Civil e ao Deoesp.

Na produção legislativa, além da Lei 22.917, de 2018, já citada, entrou em vigor a Lei 23.049, de 
2018, que dispõe sobre o porte de armas por agentes socioeducativos. Ela foi aprovada na ALMG em 
2017, porém foi vetada pelo governador. O veto foi derrubado neste ano, e a lei, promulgada.



94

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
18

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Segurança pública

Projeto de Lei 523/15

Determina a instalação de equipamentos de conexão com o Sistema 
de Posicionamento Global (GPS) nos veículos dos órgãos estaduais de 
segurança e de saúde.

Autor: deputado Celinho do Sinttrocel.

Projeto de Lei 1.083/15
Limita o acesso aos dados constantes em boletins de ocorrências.

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

Prevenção ao crime e justiça criminal

Projeto de Lei 3.730/16

Dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores 
de veículos no Estado.

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Segurança pública: 9 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública

2
1
7*

Central: 9

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

   1*
 2
 2

29*

Central: 33

Defesa civil: 5 eventos

Comissão de Segurança Pública 5 Central: 5

Segurança no trânsito: 3 eventos

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

1
1
1

Central: 3

Controle e proteção dos agentes de segurança pública: 7 eventos

Comissão de Segurança Pública 7 Central: 7

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Segurança pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Segurança Pública

1
1

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública

2
29

Prevenção ao crime e justiça criminal

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

1
15
1
5

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

2
33
4

327
1

19
2

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 Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública

1
1
4

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

Comissão de Segurança Pública 3

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

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

4
7

Controle e proteção dos agentes de segurança pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública 8

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

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

10
29

Os eventos e os requerimentos relativos ao subtema “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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Na produção legislativa, foi aprovada a Lei 23.205, de 2018, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Apoio ao Cooperatismo. A norma busca garantir que o Poder Público crie mecanismos específicos 
para estimular o cooperativismo na agricultura familiar. 

Também no âmbito da Comissão do Trabalho, foi realizada audiência pública em que foram debatidos 
os reflexos da política de preços e de produção da Petrobras na economia mineira. De acordo com 
dados apresentados no evento, em razão da política que atrela preços de derivados de petróleo ao mer-
cado internacional, o governo Temer promoveu 216 reajustes da gasolina e do óleo diesel, no período 
de julho de 2016 a abril de 2018. O gás de cozinha também sofreu sucessivos reajustes, prejudicando, 
principalmente, as famílias mais pobres. Em Minas, em razão dos reajustes, 20% das famílias, empo-
brecidas, já teriam trocado o gás por carvão a lenha.

Como resultado da audiência, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social realizou 
visita à Refinaria Gabriel Passos, com a participação de parlamentares e dirigentes sindicais, sobretudo 
da categoria dos petroleiros.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Trabalho, emprego e renda

Lei 23.137, de 10/12/2018

Autoriza o Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas 
com hanseníase.

Projeto de Lei 4.828/17, de autoria do deputado Antônio Jorge.

Lei 23.153, de 17/12/2018
Dispõe sobre a Semana Estadual dos Trabalhadores.

Projeto de Lei 3.254/16, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel.

Destaque:
Indenização para filhos segregados de pais com hanseníase – Lei 23.137, de 10/12/2018.
De acordo com a norma, as crianças e os adolescentes que foram afastados da convivência com seus pais 
hansenianos e mantidos em preventórios sob vigilância das autoridades sanitárias em Minas Gerais, na 
época em que a profilaxia da hanseníase consistia no isolamento compulsório dos doentes contagiantes, 
receberão indenização paga pelo Estado caso atendam aos seguintes requisitos: tenham sido encaminhados 
a educandários, creches e preventórios ou tenham permanecido nas colônias separados dos pais ou do 
convívio social, recebam até quatro salários mínimos e não recebam o benefício concedido pela Lei Federal 
11.520, de 2007. A lei também determina que a indenização somente será paga após processo administrativo, 
observados os procedimentos e condições estabelecidos em regulamento – contido no Decreto 47.560, de 
2018, ou processo judicial transitado em julgado que comprove a segregação compulsória. As alterações 
mais significativas pelas quais o texto original passou durante a tramitação do projeto foram a ampliação dos 
destinatários da norma (na forma aprovada, tanto os filhos segregados dos pais e encaminhados a outras 
instituições, como aqueles que permaneceram nas colônias, porém ainda separados de seus pais ou do 
convívio social, têm direito à indenização) e o detalhamento de critérios de concessão do benefício.

Qualificação profissional

Lei 23.197, de 26/12/2018

Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.882/15, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Proposições em fase final de tramitação

Trabalho, emprego e renda

Projeto de Lei 4.267/17

Dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e dá outras 
providências.

Autor: deputado Cabo Júlio.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Trabalho, emprego e renda: 6 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

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

1
2
3

Central: 6

Inspeção do trabalho: 1 evento

Comissão de Segurança Pública 1 Central:1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Trabalho, emprego e renda

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

6
5

Seguro-desemprego e abono salarial

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

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

Inspeção do trabalho

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

Comissão de Direitos Humanos 4
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A criação e os debates realizados pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras foi o principal 
assunto tratado no que se refere ao tema “Transporte” em 2018. A greve dos caminhoneiros, realizada 
em maio deste ano, que paralisou o País e impactou diretamente a economia, o abastecimento e a 
mobilidade urbana nacional, foi o estímulo para a retomada das discussões acerca do transporte fer-
roviário no Brasil. Em 2017, a renovação das concessões da malha ferroviária já havia sido tratada na 
Assembleia de Minas. No entanto, a paralisação jogou ainda mais luz sobre o problema e provocou a 
reação dos parlamentares.

A comissão promoveu uma série de audiências públicas, reuniões com convidados e visitas a órgãos 
públicos estaduais e federais. Atividades na Região Metropolitana e no interior do Estado, com o intuito 
de se conhecer a situação da infraestrutura ferroviária, assim como reuniões em Brasília, fizeram parte 
da agenda de trabalhos. As cidades de Lavras e Ribeirão Vermelho (ambas no Sul de Minas), Conse-
lheiro Lafaiete (Central) e Bonsucesso (Centro-Oeste) foram visitadas pela comissão. 

Em Brasília e em Belo Horizonte, os deputados se reuniram com diretores e gestores da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (ANTT) para debater a renovação das concessões, cujo processo pro-
vocaria a perda de grande parte dos investimentos a serem destinados para o estado de Minas Gerais. 
A cobrança rendeu frutos para o Estado e as perdas devem ser revertidas. 

Apesar de tratar da precarização da infraestrutura ferroviária estadual e seus processos de  concessão, 
a comissão tem uma atuação transversal, tendo em vista que o debate impacta Assuntos Municipais, 
Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. No final do ano, a comissão apresentou seu relatório final, que 
faz uma série de recomendações a órgãos públicos estaduais e federais.
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relo, que visou à conscientização dos motoristas e pedestres para a violência no trânsito e promoveu discus-
sões sobre a infraestrutura rodoviária. Foi aprovado, ainda, um alto número de requerimentos com pedidos 
de providência, que refletiram a força fiscalizadora do Parlamento mineiro, em especial nesse segmento.

A cidade de Ouro Branco (Região Central do Estado) recebeu um debate sobre a situação da rodovia 
MG-129, e o município de Bom Despacho (Centro-Oeste) sediou uma reunião para tratar dos proble-
mas observados na BR-262, especificamente no trecho que corta a região.

Finalmente, vale destacar matérias relacionadas ao transporte que tramitaram na Casa em 2018: O PL 
5.190/18, que dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado, o 
PL 3.730/16, que determina o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no 
Estado, mas foi vetado pelo governador do Estado e voltará à pauta do Legislativo no próximo ano, e 
o PL 523/15, que trata da instalação de equipamentos de conexão com o Sistema de Posicionamen-
to Global (GPS) nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

 Trânsito

Lei 23.084, de 14/8/2018

Dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da 
indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre (Dpvat) nos hospitais públicos e privados 
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.906/15, de autoria do deputado Isauro Calais.

Proposições em fase final de tramitação

Infraestrutura de transporte

Projeto de Lei 5.190/18

Dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias 
no Estado.

Autor: deputado João Leite.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Transporte e trânsito: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social 1 Central: 1

Infraestrutura de transporte: 30 eventos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

1
21
2
1
2
3

Brasília: 2
Central: 25
Centro-Oeste: 1
Mata: 1
Rio Doce: 1
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Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras
Comissão de Participação Popular
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

16
3
1

Central: 18
Sul de Minas: 1
Brasília: 1

Trânsito: 6 eventos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

2
1
1
2

Central: 6

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Transporte e trânsito

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

3
1

Infraestrutura de transporte

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

1
2

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

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

1
1
7
1

47
34
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Serviços de transporte

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

6
2

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

1

5
7
1
5
1

21

Trânsito

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública 3

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

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

4
8
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O Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia em Minas Gerais, o debate sobre a possibilidade 
de liberação dos jogos de azar no Estado e os investimentos nos chamados “trens turísticos” foram os 
temas de maior relevância ao longo do ano de 2018 no segmento do turismo. 

Previsto pela Lei 21.936, de 2015, o plano estadual que trata da gastronomia mineira motivou uma 
audiência pública no mês de março, quando o então secretário de Estado de Turismo, Gustavo Arrais, 
defendeu a gastronomia como vocação e forte potencial econômico, principalmente quando associada 
à história e à cultura mineiras. 

No mês de maio, a Comissão de Desenvolvimento Econômico promoveu uma reunião em que se de-
fendeu a legalização dos jogos de azar em Minas, entre os quais cassinos, bingos e o jogo do bicho. 
Na oportunidade, foi lançado o livro A teoria das probabilidades no jogo, ciências e políticas públicas, 
de Luiz Carlos Prestes Filho, que afirmou que o setor pode fortalecer o turismo e retomar atividades 
tradicionais, principalmente no Circuito das Águas, na Região Sul de Minas Gerais.

Em uma audiência pública da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, foram cobrados mais 
investimentos para os trens turísticos. Na reunião, houve a informação de que já existem formatados 
pelo menos três projetos para implantação de circuitos turísticos de trens de passageiros no Estado, 
mas a viabilidade de criação dessas linhas ainda está sendo discutida com as concessionárias dos 
trechos e com a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Também foi aprovado requerimento para visitar, em Rio Acima (Região Metropolitana de Belo Horizonte), o 
projeto Maria Fumaça, que, durante quatro anos, fez com que a locomotiva, conhecida como Elizabeth, 
percorresse um trajeto de sete quilômetros, levando os passageiros da estação ferroviária, no centro 
desse município, até o Bairro Labareda.O Centro de Referência Ambiental e Turística, responsável pela 
operação, anunciou o encerramento do tour, devido a decreto da Prefeitura Municipal, que impede a 
circulação do trem. A máquina era o único modelo em funcionamento no Brasil.

No processo legislativo, tramitou o PL 1.429/15, que obriga os estabelecimentos comerciais destinados a 
hospedagem a disponibilizar aos consumidores adaptador de tomada universal, na forma que menciona. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Circuitos turísticos e governança

Projeto de Lei 4.041/17

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância econômica e social 
e a utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais.

Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Produção e segmentos turísticos

Projeto de Lei 1.429/15

Obriga os estabelecimentos comerciais destinados a hospedagem a 
disponibilizar aos consumidores adaptador de tomada universal, na 
forma que menciona.

Autor: deputado Arlen Santiago.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Turismo: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 1 Central: 1

Produção e segmentos turísticos: 2 eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2 Central: 2

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 2

Circuitos turísticos e governança

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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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.

24.1 – Pessoa com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência teve atuação destacada em 2018. Entre 
as ações em prol desse segmento, a comissão realizou visitas ao Terminal Rodoviário Governador Israel 
Pinheiro, em Belo Horizonte, para verificar as condições de mobilidade e acessibilidade oferecidas pela 
rodoviária, inaugurada em 1971.

Um dos pontos críticos observados na primeira visita, em abril, foi no estacionamento do terminal. Ali, o piso 
tátil que acompanha a faixa de pedestres na travessia de quem deixa o terminal acabava de repente, deixan-
do perdidas pessoas com deficiência visual que transitam a pé em busca da saída para a rua. O problema 
ocasionou a queda do deficiente visual Paulo Ribeiro, que transitava no local e caiu da beirada do estacio-
namento, onde não havia guarda-corpo. Ele veio a falecer em decorrência das complicações do acidente.

Após a primeira visita, a administração do terminal comprometeu-se a fazer as adequações no local. 
Em julho, a comissão voltou e confirmou as adequações. Foram instalados novos corrimões e novas 
grades ao redor do estacionamento e, ainda, novos trechos de pisos táteis. 
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Outra atividade da comissão foi a audiência com representantes da Justiça Eleitoral, que divulgaram as ações 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) em favor da inclusão, visando à participação efetiva das pessoas com 
deficiência nas eleições de 2018. Entre as iniciativas está a ampliação de seções especiais de votação.

Em outra reunião, foi discutido o aumento, de dois para quatro anos, no prazo mínimo de revenda de veí-
culos adquiridos por pessoas com deficiência, para garantir os benefícios fiscais. A mudança foi introdu-
zida pelo Convênio ICMS 50/18, que concede isenção do ICMS nas vendas de veículos para esse público. 
Com isso os beneficiários são obrigados a permanecer com o mesmo veículo pelo dobro do tempo.

Numa reunião conjunta das Comissões de Saúde e da Pessoa com Deficiência foram debatidas as 
formas e as condições de tratamento oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas com 
deficiência que apresentam bexiga neurogênica. Essa é uma disfunção do órgão, ocasionada por di-
ferentes doenças ou lesões, comum em pessoas com problemas neurológicos que costumam levar 
à necessidade do uso de cadeiras de rodas. Após a discussão, foi acordada entre os participantes a 
criação de um grupo de trabalho para elaborar protocolo capaz de viabilizar, na esfera pública, a oferta 
de cateter hidrofílico para pessoas com retenção urinária crônica. 

Em 2018, na sequência da discussão iniciada no ano anterior em relação ao fechamento das escolas 
especiais, a Comissão da Pessoa com Deficiência trouxe representantes de alguns setores, que ques-
tionaram a medida proposta pelo governo de Minas. 

Vieram à ALMG representantes de pessoas com síndrome de Down, de pessoas com transtornos do espec-
tro do autismo e de pessoas com deficiências física, visual e auditiva. Todos eles questionaram a medida, 
considerando que as escolas regulares não teriam recursos e estrutura para atender bem a esses públicos.

Para tentar rever a medida do governo do Estado, a comissão realizou visita à Secretaria de Estado de 
Educação e expôs as demandas das famílias e das escolas especiais, sobretudo as do interior de Minas.
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Legislação

Pessoa com deficiência

Lei 23.197, de 26/12/2018

Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) e dá outras providências.

Projeto de Lei 2.882/15, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Semana de Conscientização sobre o Autismo: Quem Faz o Quê em BH

Descrição: 

Programação especial gratuita para marcar a 
Semana Estadual de Conscientização sobre os 
Transtornos do Espectro do Autismo. Evento 
coletivo, com participação da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, por meio da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 
de diversas entidades ligadas à temática.

Data/Local: 

2 a 6 de abril 
Prefeitura/ALMG/Centro de Referência da 
Juventude

Objetivo: 

Incentivar e qualificar as ações de conscientização 
sobre o autismo 

Entidades parceiras: 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) / Associação da Síndrome de Asperger (ASA TEA) / Associação 
de Amigos do Autista de Minas Gerais (AMA MG) / Associação Mães que Informam (AMI) / Associação 
Mineira de Amigos de Pessoas com Epilepsia (Amae) / Associação Nossa Senhora das Graças (Agraça) 
/ Autismo BH / Avulta Perfil – Contratação Profissional Inclusiva / Benu – Eventos e Produtos Especiais / 
Centro de Atendimento e Inclusão Social (Cais Contagem) / Centro de Referência da Juventude (CRJ) / Centro 
Especializado em Atendimentos  Nossa Senhora D’Assunção (Censa Betim) / Comissão das Associações de 
Defesa dos Direitos dos Autistas (CADDA BH) / Defensoria Pública de Minas Gerais / Dia a Dia Educação 
Especializada / Galeria Aut / Instituto de Superação / Instituto Mano Dawn / Link Psicologia / Maya Runbinger 
Fotografia / Michelle Malab – Palestras sobre autismo e síndrome de Asperger / Ministério do Trabalho e 
Emprego / No Mundinho Azul / Observatório do Autismo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP/Fumec) / 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) / Rede Cidadã / Rede 
Incluir PUC Minas / Secretaria de Estado de Educação / Secretaria de Estado de Saúde / Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) / Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) / Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) – Laboratório de Estudo e Extensão em Autismo e Desenvolvimento (Lead) e Programa de Atenção 
Interdisciplinar do Autismo (Praia)

Eventos de comissão

Pessoa com deficiência: 25 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Saúde

22*
 2
 2*

Central: 25

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

Pessoa com deficiência

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Direitos Humanos

1

3

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária das Mulheres

16

17
1
1

24.2 – Mulheres

Em 2018, uma conquista marcante foi a instalação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mu-
lher, decorrente do Projeto de Resolução 49/2017, depois de duas comissões extraordinárias (2015-2016 e 
2017-2018). Foi uma conquista importante na luta pela igualdade de gênero e pela garantia de maior par-
ticipação das mulheres nos espaços de poder, bem como no enfrentamento das violências contra a mulher.

Quanto à violência de gênero nos espaços políticos, a comissão vem atuando desde 2015, ainda em 
caráter extraordinário. Em abril deste ano, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher manifestou 
apoio a uma vereadora de Vespasiano agredida com o uso de expressões machistas, na Câmara Mu-
nicipal da cidade. Uma audiência sobre o assunto foi realizada no município da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. A comissão também tratou de casos de violência doméstica e na área da saúde.
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solicitou a criação de uma vara especial em Contagem para tratar disso. O pedido foi apresentado em 
audiência pública realizada no referido município, que tem, em Minas, o maior número de casos de 
feminicídio. Durante a reunião, concluiu-se que as medidas protetivas não estariam sendo devidamente 
cumpridas, o que poderia ser superado com a criação da vara especial. 

Já nos casos de violência na área da saúde, a comissão atuou de diversas formas. Uma audiência 
abordou a violência obstétrica, que engloba atos de ofensa física e verbal praticados por médico ou 
equipe hospitalar no trato com a gestante e o bebê. Nesse sentido, tramitou o Projeto de Lei 4.677/17, 
transformado na Lei 23.175, de 2018, que trata da implementação de medidas de informação e pro-
teção para grávidas e parturientes. Outra audiência tratou da luta antimanicomial de uma perspectiva 
de gênero, na qual a alta medicalização de mulheres foi o principal ponto do debate. Na reunião, espe-
cialistas comentaram que, se a condição feminina pode ser um estigma, a mulher negra ou usuária de 
droga vive uma situação dramática e diferente dos homens na mesma situação.

Outro destaque vai para o debate sobre a representação simbólica das mulheres. A comissão discutiu 
as maneiras como as mulheres são representadas na mídia e na literatura. Foram duas audiências, 
cada uma sobre um desses contextos. Na reunião em que se abordou a literatura, realizada na Acade-
mia Mineira de Letras, o recorte foi de gênero, mas também de raça, com ênfase nas mulheres negras.

Também se distinguem as visitas da comissão, na Capital, a duas instituições de acolhimento de crian-
ças com vistas a verificar o impacto da suspensão da Portaria 3/2016, da Vara Cível da Infância e Ju-
ventude de Belo Horizonte. A portaria dispunha sobre o encaminhamento de crianças recém-nascidas 
ao Juízo da Infância e Juventude. Essa medida atingia principalmente os filhos de mulheres usuárias de 
drogas ou em situação de rua e ficou marcada, por ativistas dos direitos das mulheres, como “seques-
tro de bebês”. Em geral, quando a mulher (de classe social menos favorecida) chegava aos hospitais 
públicos, imediatamente após o parto o bebê era tirado dela. Houve, segundo se constatou na visita, 
redução dos abrigamentos dessas crianças após a suspensão da portaria.

A questão das mulheres transgênero também recebeu atenção. Em uma visita ao primeiro ambulatório 
da rede pública do Estado para a população trans (transexuais e travestis), no Hospital Eduardo de 
Menezes, constatou-se que, com mudanças simples e sem custos, esse público pode ser mais bem 
atendido pelo SUS. As deputadas defenderam a reprodução do modelo em outros hospitais do Estado.

É importante ressaltar, ainda, outro evento desta Casa, o Parlamento Jovem de Minas, que, na edição 
de 2018, abordou o tema “Violência contra a mulher”. O PJ Minas é um projeto de educação política 
direcionado a estudantes do ensino médio e realizado em parceria com as câmaras municipais. Por 
meio de diferentes atividades, os jovens são estimulados a entender a dinâmica do Parlamento mineiro 
e a importância da participação popular nesse espaço de poder. Ao final do evento, 3 Propostas de Ação 
Legislativa (PLEs), todas relativas ao tema “Violência contra a mulher”, foram acatadas pela Comissão 
de Participação Popular e geraram 1 emenda ao PPAG, 3 emendas à LOA e mais 13 requerimentos.

Finalmente, para marcar o Dia da Internacional da Mulher, no dia 8 de março, a comissão promoveu 
um grande evento comemorativo na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, em parceria com dezenas 
de entidades de apoio à luta pelos direitos das mulheres. O evento integrou a programação especial 
Mulheres na Luta por Direitos: Resistência, Poder e Democracia. Foi um formato pouco convencional. 
As pessoas que passavam pelo local eram convidadas a participar da atividade e a conversar com as 
deputadas sobre questões relevantes nas lutas feministas.
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Legislação

Mulher

Lei 23.175, de 21/12/2018

Dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à 
gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado.

Projeto de Lei 4.677/17, de autoria da deputada Geisa Teixeira.

Resolução 5.522, de 6/8/2018

Altera a Resolução 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Projeto de Resolução 49/17, de autoria da Mesa da Assembleia.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Mulheres na Luta por Direitos: Resistência, Poder e Democracia 

Descrição:  Evento realizado por meio de uma 
parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
com órgãos do poder público, coletivos e entidades 
para marcar o Dia Internacional da Mulher.

Data/Local: 

5 a 8 de março de 2018
Belo Horizonte

Objetivo: 

Marcar o dia de fortalecimento da luta pelo direito 
das mulheres.

Entidades parceiras:

70 parceiros, entre coletivos, entidades da 
sociedade civil e órgãos do poder público, 
auxiliaram na preparação, com 3 reuniões 
preparatórias realizadas entre janeiro e fevereiro de 
2018, e realização do evento.

Destaques relacionados em 2018:

–  Abril/2018 – Audiências públicas: (1) da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater os diversos 
tipos de violência sofridos pelas mulheres; e (2) da Comissão de Saúde e da Comissão Extraordinária 
das Mulheres para debater o Projeto de Lei 4.677/17, que dispõe sobre a implantação de medidas de 
informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado – aprovado em 
segundo turno pelo Plenário da ALMG, no dia 5/12/2018.

– Junho/2018 – Audiências públicas da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater a violência 
contra as mulheres e a luta antimanicomial sob a perspectiva do movimento feminista.

– Julho/2018 – Audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater a questão de 
gênero na linguagem e na literatura e aprovação, pelo Plenário da ALMG, do Projeto de Resolução 
49/2017, que cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher.

– 17/10/2018 – Conclusão dos trabalhos da Comissão Extraordinária das Mulheres, com a aprovação do 
Relatório Final.

– 6/11/2018 – Solenidade de apresentação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, criada pela Resolução 5.522/18.

– 6/12/2018 – Audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater o Plano Decenal de 
Política para as Mulheres.

– Parlamento Jovem de Minas 2018 – Tema: “Violência contra a mulher”
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Destaques anteriores:

– 5/7/2017 – Retomada das atividades da Comissão Extraordinária das Mulheres.

– 30/3/2017 – Ciclo de debates Pela Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento do Machismo e 
Garantia de Direitos.

– 2 e 3/3/2016 – Ciclo de debates Dia Internacional da Mulher – Mulheres contra A Violência: Autonomia, 
Reconhecimento e Participação.

– 13/3/2015 – Ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação: O que Querem As 
Mulheres de Minas.

– 11/3/2015 – Criação da Comissão Extraordinária das Mulheres (os trabalhos foram concluídos em 
dezembro de 2016, com a publicação do Relatório Final). 

Eventos de comissão

Mulheres: 16 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Saúde

  12*
1
3

 2*

Central: 16

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Mulheres

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária das Mulheres

3
4

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária das Mulheres

1
2

22
2

11

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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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 2018. As tabelas apresentam a produção 
legislativa temática e também a produção legislativa 
referente às normas de efeito concreto. Serão listados 
os eventos institucionais realizados no 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.
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Produção legislativa Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Legislação temática 46 18

Leis de efeito concreto 224 53

Total 270 71

Fonte: Banco de Dados de Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 2/1/2019

Quadro 2 – Normas de efeito concreto

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

Declaração de utilidade pública 187 32

Doação de imóveis 14 19

Datas comemorativas 2 1

Denominação de próprio público 21 1

Concessão de regime especial de tributação 0 0

Total 224 53

Fonte: Banco de Dados de Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 2/1/2019



117

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
18Quadro 3 – Requerimentos aprovados pelas comissões com objetivo de obter esclarecimentos 

sobre fatos relacionados a matéria legislativa em tramitação ou sujeitos à fiscalização e ao con-
trole da Assembleia

Requerimentos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual 2

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

2.362

Fonte: Sistema de Tramitação Legislativa (STL)
Dados atualizados em 30/12/2018

Quadro 4 – Número de eventos por comissão permanente e por comissão extraordinária

Comissão Eventos de comissões

Administração Pública 3

Agropecuária e Agroindústria 13

Assuntos Municipais e Regionalização 6

Constituição e Justiça –

Cultura 3

Defesa do Consumidor e do Contribuinte 7

Defesa dos Direitos da Mulher 1

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 23

Desenvolvimento Econômico 7

Direitos Humanos 24

Educação, Ciência e Tecnologia 5

Esporte, Lazer e Juventude –

Fiscalização Financeira e Orçamentária 1

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 5

Minas e Energia 2

Participação Popular 9

Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 3

Saúde 14

Segurança Pública 44

Trabalho, Previdência e Assistência Social 6

continua 
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Comissão Extraordinária das Mulheres 12

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 2

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 23

Trabalhos conjuntos de duas ou mais comissões 9

Total 226

Obs.: 9 reuniões conjuntas em 2018
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados em 8/1/2019

Quadro 5 – Distribuição dos eventos de comissões realizados pela Assembleia nas 
macrorregiões de Minas Gerais

Macrorregião Eventos de comissões

Central 214

Centro-Oeste de Minas 2

Mata 1

Norte de Minas 2

Rio Doce 1

Sul de Minas 2

Triângulo 2

Total 224

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados em 8/1/2019 

Quadro 6 – Eventos de comissão: série histórica 2012 a 2018

No período de fevereiro a dezembro de 2018, foram realizadas 637 reuniões e 40 visitas, no âmbito 
das comissões da Assembleia. Do total de reuniões, 451 são para apreciação de matérias e 161 para 
audiências públicas e 25 são com convidados.

Ano Audiências 
públicas

Debates 
públicos

Reuniões 
com

convidados
Visitas

Total de 
eventos de 
comissão

2012 286 6 1 52 345

2013 392 14 40 52 498

2014 258 9 27 55 349

continuação

continua 
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2016 282 10 43 50 385

2017 241 6 37 68 352

2018 161 – 25 40 226

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados em 8/1/19

Quadro 7 – Eventos institucionais de 2018

Eventos Institucionais 2018

Mulheres na luta: resistência, poder e democracia 5 a 8/3/18

Semana de Conscientização sobre o Autismo: Quem Faz o Quê em BH* 2 a 6/4/18

Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em 
Situação de Rua 5/10/2017 a 13/6/18

Discussão Participativa da Revisão do PPAG 2016-2019 para 2019 31/10 a 8/11/18

Fonte: Portal da Assembleia
Dados atualizados em 30/12/18

*Obs.: Evento coletivo com participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

continuação





Novas ações ampliam ainda mais a 
interatividade com o cidadão 

Quanto mais se aprofunda a crise política e institu-
cional vivida pelo País, mais o Legislativo estadual se 
dedica a prestar contas de suas atividades e a ouvir 
a população. A transparência dos atos, cada vez 
maior, tornou-se peça-chave para o funcionamen-
to da Assembleia, e a interatividade, um poderoso 
instrumento para a educação cidadã. 

Em 2018, consolidou-se a presença da Assembleia 
nas redes sociais. Permanecem abertos os canais 
presenciais de diálogo, que são os gabinetes par-
lamentares e o Centro de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), além da ampla possibilidade de participação 
da população nos eventos e audiências públicas 
que a Assembleia promove. Entretanto, foi o uso de 
diversas ferramentas digitais que aumentou em 
muito a possibilidade de o cidadão acompanhar os 
trabalhos legislativos, principalmente aqueles que 
estão geograficamente distantes da Capital.

Em 2018, a versão mobile do Portal Assembleia foi 
aperfeiçoada. Houve melhorias técnicas, como a 
possibilidade de se fazer login no Portal via redes 
sociais, e o incremento das ferramentas de parti-
cipação. O Legislativo mineiro continuou investindo 
para desenvolver formas de se aproximar do cidadão 
mineiro utilizando o acesso digital. 

A ferramenta Dê Sua Opinião sobre Projetos ga-
nhou versão mobile, facilitando a interação. Consulta 
pública, enquetes e as transmissões ao vivo pelo ca-
nal próprio, no YouTube, permanecem como opções 
para a participação cidadã.

Canais de diálogo com
 a população
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diências parlamentares, no Portal, no momento em que as reuniões acontecem. Com isso, é possível que o 
cidadão acompanhe e envie perguntas a deputados e convidados, além de interagir com outros cidadãos. 

Divulgar todas as reuniões de comissão ao vivo e com interatividade no Portal significa dar maior trans-
parência ao processo legislativo – outro passo importante para aproximar a Assembleia ainda mais do 
cidadão mineiro.

Mais do que apenas receber sugestões, comentários e opiniões dos cidadãos, a Assembleia se esforça 
para dialogar com a população. Com a ferramenta Envie Sua Sugestão de Projeto de Lei, por 
exemplo, as ideias recebidas são analisadas, e as pessoas que as enviaram recebem uma resposta do 
Legislativo com o seu encaminhamento. 

Quem enviou a sugestão fica sabendo 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 respostas da Assembleia se tornam públicas, podendo ser compartilhadas nas 
redes sociais. 

Desde o fim de novembro, as reuniões de Plenário Ordinárias, Extraordinárias e Especiais também pas-
saram a ser transmitidas ao vivo, no Portal, associadas à pauta de cada atividade, facilitando o acesso 
dos cidadãos. O conteúdo total ainda fica disponível, a partir do dia seguinte à realização da reunião. 
Qualquer pessoa poderá ter acesso aos pronunciamentos, debates e votações ocorridas.

As filmagens registram as atividades de forma integral e captam imagens dos deputados e convidados 
e dos cidadãos presentes nas galerias. Em uma próxima etapa, os eventos institucionais também serão 
transmitidos. A TV Assembleia continua transmitindo todas as reuniões de Plenário, em sua programa-
ção, que também pode ser vista pelo Portal.

Fale com a Assembleia

O Fale com a Assembleia, disponível no Portal, é um dos meios pelos quais o cidadão pode encaminhar 
ao Legislativo dúvidas, sugestões, reclamações, denúncias ou elogios. Ali, o usuário tem acesso a 
diversos setores do Parlamento mineiro, como gabinetes, comissões, Ouvidoria Parlamentar e Centro 
de Atendimento ao Cidadão (CAC), além de links para contato direto com os setores e serviços, como o 
Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), a Escola do Legislativo, a Biblioteca e o Memorial. 

Todas as demandas recebidas por meio do Fale com a Assembleia são respondidas e ficam arquivadas 
no Sistema de Interação com o Cidadão. Em 2018, a Assembleia de Minas recebeu um total de 45.949 
mensagens. Desse total, 40.705 foram recebidas diretamente pelos gabinetes parlamentares e 5.244 
pela área administrativa. No quadro a seguir, pode-se acompanhar a evolução mensal das demandas, 
que foram registradas formalmente pelos gabinetes.

Do total de demandas recebidas pelo Fale Com ao longo de 2018, 2.854 foram enviadas por cidadãos, 
1.002 pela imprensa e 178 por câmaras municipais. Os assuntos que mais chamaram a atenção 
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(814),  Tramitação de Projetos/Processo Legislativo (546), Legislação/Jurisprudência (516) e Fale com 
as Comissões (300).

Gabinetes parlamentares

Diariamente, centenas de pessoas ou entidades da sociedade civil entram em contato com os gabine-
tes dos deputados, com pedidos para solução de problemas. Pessoalmente, por telefone ou por meios 
eletrônicos, elas também dão sugestões diversas, que ajudam os parlamentares a conhecerem ainda 
melhor as necessidades da população. 

As figuras a seguir representam a distribuição das demandas de acordo com o assunto e a macrorre-
gião de onde são originárias. 

  

Ja
ne

iro

Fev
er

eir
o

M
ar

ço
Abr

il
M

aio

Ju
nh

o
Ju

lho

Ago
st

o

Set
em

br
o

Out
ub

ro

Nov
em

br
o

Dez
em

br
o

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Área Administrativa

Área Parlamentar

  

   Agricultura, Pecuária e Política Fundiária

   Atendimento Social

   Atividade Parlamentar

   Comércio, Indústria e Turismo

   Cultura, Esporte e Lazer   

   Defesa do Consumidor e do Contribuinte

   Direitos Humanos e Justiça

   Educação

   Eleição

   Infraestrutura

   Meio Ambiente

   Pessoal – Servidor Público e Empregado

   Saúde

   Segurança Pública

   Transporte e Trânsito

  

   Agricultura, Pecuária e Política Fundiária

   Atendimento Social

   Atividade Parlamentar

   Comércio, Indústria e Turismo

   Cultura, Esporte e Lazer   

   Defesa do Consumidor e do Contribuinte

   Direitos Humanos e Justiça

   Educação

   Eleição

   Infraestrutura

   Meio Ambiente

   Pessoal – Servidor Público e Empregado

   Saúde

   Segurança Pública

   Transporte e Trânsito



124

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
18

Conteúdos nas redes, TV Digital e rádio web

Neste ano em que os eleitores tiveram que escolher seus representantes para vários cargos, de presi-
dente a deputado estadual, a equipe de comunicação da Assembleia ofereceu ao cidadão um conteú-
do especial sobre as eleições, disponível em várias mídias. Matérias explicativas no Portal, conteú-
dos especialmente elaborados para as redes sociais, vídeos e áudios ajudaram o internauta a entender 
um pouco mais a dinâmica da política e a importância do voto. 

No dia 7 de outubro de 2018, foram 6 horas seguidas de programação ao vivo na TV As-
sembleia. Enquanto a maioria das emissoras destacava a disputa pelos cargos de presidente e 
governadores, as análises da TV Assembleia deram mais ênfase à disputa dos cargos do Poder 
Legislativo estadual.

Outra inovação deste ano foi a transmissão ao vivo da programação da TV pela fanpage da Assem-
bleia no Facebook. Pela primeira vez, o estúdio web, montado em parceria com a TV Assembleia 
e a equipe de Mídias Digitais, trouxe conteúdos e análises exclusivos sobre o uso das redes sociais 
nas Eleições 2018. 

Além disso, a programação especial foi replicada pelas TVs das Câmaras Municipais de Passos, Lavras 
e Pouso Alegre (Sul de Minas), Montes Claros (Norte de Minas), Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Juiz de 
Fora (Zona da Mata), além das 103 retransmissoras.

Em 2018, a Rádio Assembleia, que participou ativamente da cobertura das eleições, também passou 
a distribuir o streaming da emissora web e o link de seus podcasts em diversos agregadores e plata-
formas gratuitas externas de rádios on-line, permitindo maior visibilidade da programação e de conteú-
dos da emissora, focada na veiculação de notícias sobre a atuação do Parlamento mineiro, prestação 
de serviço e educação para a cidadania. 

Também foi incorporado o uso do WhatsApp às rotinas de contato com mais de 900 rádios de Minas 
Gerais para a comunicação e a distribuição de conteúdos, que são veiculados em emissoras parceiras 
da ALMG na transmissão radiofônica, ao vivo ou gravada, estabelecendo uma via de contato de baixo 
custo e mais eficiente, antenada com a modernidade.
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Participar, de onde estiver, de audiências e debates públicos de comissões realizados na Assembleia, 
enviando perguntas a deputados e convidados e ainda interagindo com outros cidadãos. Isso passou a 
ser possível com o lançamento oficial da ferramenta Reuniões Interativas, no dia 16 de abril de 2018.

Desenvolvido pelas equipes técnicas da própria Assembleia, o recurso facilitou o acesso da sociedade 
ao Legislativo, sobretudo para aqueles que não podem estar na ALMG no horário das reuniões.

Dê Sua Opinião sobre Projetos em Tramitação

Por meio do espaço Dê Sua Opinião sobre Projetos em Tramitação, disponível no Portal da Assembleia, 
qualquer pessoa pode se manifestar a favor dos projetos em pauta no Legislativo mineiro ou contra 
eles. Em 2018, os mineiros puderam opinar sobre 623 projetos em tramitação. O quadro abaixo mostra 
os números desse fórum virtual.

Proposições Votos favoráveis Votos contrários Total de votos Total de
comentários

623 10.824 7.319 18.143 2.458

Enquete e consulta pública 

As enquetes e consultas públicas realizadas por meio do Portal da Assembleia estão entre as formas de 
interação com a sociedade. Por meio delas, o cidadão que não tenha como participar de forma presencial 
das discussões realizadas pelos deputados ou que não esteja diretamente ligado a entidades ou movi-
mentos sociais pode se manifestar sobre os assuntos em discussão na Assembleia. Também é uma forma 
de a Assembleia conhecer um pouco mais sobre o que pensam os internautas que visitam o Portal.

Em 2018, houve ampla consulta pública que colheu sugestões dos cidadãos sobre a política estadual 
para a população em situação de rua, tema de um fórum técnico realizado pelo Legislativo.

As duas enquetes colocadas no ar estiveram relacionadas com as eleições. Por meio delas, muitas 
pessoas contaram se se lembravam ou não do candidato a deputado estadual em que haviam votado 
em 2014 e como pretendiam escolher seus candidatos no pleito de 2018.

Envie Sua Sugestão de Projeto de Lei

O cidadão também pode encaminhar, via Portal, sugestões de projeto de lei, por meio do canal Envie 
Sua Sugestão de Projeto de Lei. As propostas podem ser aproveitadas pelos parlamentares em forma 
de projetos de lei, podem se transformar em audiências públicas para discutir o assunto e também 
podem dar origem a requerimento com pedido de providências ao poder público ou virarem sugestões 
de mudanças em projetos já existentes.

Em 2018, foram apresentadas 94 propostas.





Cidadania,
memória e cultura

De espaços culturais e de preservação de memória à 
defesa do consumidor e à emissão de carteira de iden-
tidade, os cidadãos mineiros encontram na Assembleia 
várias ferramentas para exercício de sua cidadania.

As orientações e os serviços que também ajudam a 
contribuir para uma sociedade melhor estão disponí-
veis por meio da Escola do Legislativo, do Procon As-
sembleia, que fica no Espaço Cidadania, e do Centro 
de Apoio à Câmaras (Ceac), entre outros.

Espaço Cidadania

Um dos locais para atendimento ao público, na Assem-
bleia Legislativa, é o Espaço Cidadania, que foi inaugu-
rado há cinco anos e reúne vários outros órgãos. Para 
orientação e defesa do consumidor, além do Procon As-
sembleia, funciona no local a Delegacia de Polícia de De-
fesa do Consumidor (Decon), órgão que integra a estrutu-
ra da Polícia Civil e investiga e reprime a infração penal ao 
direito do consumidor a partir da denúncia de atos ilegais.

Também estão presentes o Sistema Nacional de Em-
prego (Sine), um posto de identificação da Polícia Civil 
e um posto do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros de Minas Gerais (Sindpas). Em 2018, 
foram realizados um total de 49.234 atendimentos, no 
Espaço Cidadania.

O Posto do Sine emitiu documentação para obtenção 
do seguro-desemprego para 6.255 pessoas, expediu 
5.311 carteiras de trabalho e fez 1.001 encaminha-
mentos para o mercado de trabalho.

No Posto de Identificação da Polícia Civil, em 2018, 
foram emitidas 2.007 carteiras de identidade. Já o  
Sindpas forneceu 2.110 carteiras que dão gratuidade 
no transporte intermunicipal a pessoas com deficiência.
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Criado em 1997 com o objetivo de orientar e defender o cidadão em relação aos seus direitos de con-
sumidor, o Procon Assembleia registrou 41.867 atendimentos em 2018. O índice geral de reclamações 
solucionadas pelo órgão chegou a 72,14% neste ano. 

Desde setembro, o atendimento presencial passou a ser agendado on-line, no Portal da Assem-
bleia, o que acabou com as filas para se fazer uma reclamação, na sede do órgão. O atendimento 
por telefone permanece, para o fornecimento de informações básicas e de orientação genérica, sobre 
documentação necessária ou mesmo sobre como fazer o agendamento on-line.

Uma das formas usadas pelo Procon Assembleia para promover a defesa do consumidor mineiro é 
ajudar na criação de Procons vinculados a câmaras municipais. Ao longo de 2018, 6 cidades 
receberam consultoria por meio de cursos e visitas e, assim, obtiveram orientações específicas para 
montar seus órgãos de defesa.

Em setembro de 2018, O Procon organizou um grande mutirão para ajudar as pessoas que tinham 
dívidas em relação a serviços de telecomunicações, energia elétrica, água e esgoto. Em um dia, foram 
realizados 466 atendimentos, com acordos em cerca de 73% dos casos.

O Procon também participou ativamente, com outras entidades de defesa do consumidor, da mobiliza-
ção nacional contra possíveis alterações nos planos de saúde e atuou em defesa dos aposentados 
vítimas de golpes e falsas promessas de revisão de seus benefícios.

Na unidade do Procon que fica no Espaço Cidadania, foram atendidas 28.909 pessoas (atendimentos 
presenciais e por telefone). Nesse período, no local, foram formalizadas 6.809 reclamações e realiza-
das 1.232 audiências. 

Outro serviço do órgão, o fornecimento de planilhas de cálculos para quitação de dívidas ou ante-
cipação de pagamento de prestações contratadas em instituições bancárias, foi oferecido a 1.398 
consumidores ao longo do ano.

Na segunda unidade, conhecida como Casa do Consumidor (Rua Goitacazes, 1.202 – Barro Preto), 
foram atendidas 12.958 pessoas, formalizadas 8.232 reclamações e realizadas 1.405 audiências.

Educação para Cidadania

Escola do Legislativo: referência em educação legislativa e formação política

A decisão de criar na Assembleia uma Escola do Legislativo (ELE), há 26 anos, provou ter sido a mais 
acertada possível. Além de ajudar a capacitar o corpo técnico do Legislativo, ao longo de todos esses 
anos, a Escola tem oferecido à sociedade atividades de formação política e educação para a cida-
dania, atingindo um público cada vez maior.

Com o passar do tempo, tornou-se referência em todo o País entre as casas legislativas, e hoje 
desenvolve também um importante trabalho de apoio às câmaras municipais mineiras, para que elas 
criem suas escolas.
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ção e, além disso, edita publicações especializadas, voltadas para seus mais diversos públicos: estudantes 
dos ensinos fundamental, médio e superior, professores, organizações sociais e órgãos públicos. 

Cursos presenciais

Atividade Público-alvo Total de matrículas

Especialização em Poder 
Legislativo e Políticas Públicas
Turma de 2017 – 14 disciplinas 
Turma de 2018 – 15 disciplinas

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

Turma de 2015 – 1 TCC
Turma de 2016 – 4 TCC
Turma de 2017 – 19 alunos
Turma de 2018 – 33 alunos

1.º Encontro sobre Inovações 
na Gestão de Pessoas na 
Administração Pública – 2 turmas

Servidores das Diretorias Geral 
Adjunta, incluindo Escola do 
Legislativo, de Recursos Humanos 
e Planejamento e Coordenação, 
do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, do Ministério 
Público do Estado de Minas 
Gerais e do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais

86

Atuando em Conselhos 
Municipais de Educação

Membros de conselhos 
municipais de educação e demais 
interessados

97

Capacitação de Conciliadores –  
4 turmas

Estagiários do Procon
Assembleia e servidores de 
Procons municipais

77

Intervenção em Políticas Públicas 
– Papel e Meios do Legislativo

Alunos do curso de Especialização 
em Gestão Pública, da Escola de 
Governo Paulo Neves de Carvalho, 
e convidados

18

Oficina de Capacitação em 
Coordenação e Relatoria de 
Grupos de Trabalho de Eventos 
Institucionais Propositivos –  
2 turmas

Servidores do Poder Executivo 
e entidades da rede de apoio à 
política de população em situação 
de rua

18

Qualidade de Atendimento – 
Procon

Estagiários do Procon Assembleia 
e servidores de Procons 
municipais

52

Pensando em Minas –Tecnologia e 
Inovação a Serviço da Governança

Aberto ao público em geral 41

Pensando em Minas – 
Midiatização do Parlamento

Aberto ao público em geral 31

Pensando em Minas – 
Participação e Controle Social

Aberto ao público em geral 29

continua 
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A Incorporação do Conflito no 
Processo Legislativo

Aberto ao público em geral 18

A Atuação e a Assessoria do 
Jornalismo e a Agenda Eleitoral

Alunos da disciplina Comunicação 
e Política do curso de Jornalismo 
da Universidade FUMEC – 
Faculdade de Ciências Humanas

17

Poder Legislativo e Políticas de 
Enfrentamento da Violência

Estudantes do Colégio Marista 
participantes do 1º. Congresso 
Juvenil Marista 2018

73

Sistema Político, Sistema Eleitoral 
e o Voto Consciente

Estudantes da 7ª. série do Ensino 
Fundamental – disciplina de 
História – Colégio Santa Maria 
Minas – Unidade Floresta

250

Recepção de Delegação 
Estrangeira

Delegações estrangeiras, público 
interno e externo 45

Cursos a distância

Atividade Público-alvo Total de matrículas

Controles na Administração 
Pública

Vereadores, prefeitos e servidores 
dos Poderes Legislativo e 
Executivo municipais

131

Crase: Entendendo e Praticando

Aberto ao público em geral. 
Para melhor aproveitamento, 
recomenda-se escolaridade 
mínima equivalente ao 7.º ano do 
ensino fundamental.

262

Educação, Cidadania e Legislativo
Professores das redes particular e 
pública dos ensinos fundamental 
e médio de Minas Gerais

55

Participação e Controle Social – 
Módulo Básico – 2 turmas

Conselhos municipais de políticas 
públicas e sociedade civil 1.789

Participação e Controle Social – 
Módulo Temático: Saúde –  
2 turmas

Conselhos municipais de políticas 
públicas e sociedade civil 1.789

Planejamento e Orçamento 
Público

Aberto ao público (recomenda-se 
nível médio de escolaridade) 225

Reforma Política no Brasil: Uma 
Reflexão

Servidores da ALMG e demais 
interessados 55

Treinando a Nova Ortografia Aberto ao público em geral 225

Parlamento Jovem 2019
Parlamentares e servidores 
de câmaras municipais que 
coordenarão o PJ Minas 2019

313

continuação
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Atividade Público-alvo
Total de 

matrículas

Conexão Assembleia

Jornalismo Político
Alunos da disciplina Jornalismo 
Político do curso de Jornalismo da 
PUC Minas Coração Eucarístico

39

A Atuação e a Assessoria 
do Jornalismo e a 
Agenda Eleitoral

Alunos da disciplina Comunicação e 
Política do curso de Jornalismo da 
Universidade Fumec – Faculdade de 
Ciências Humanas

17

Poder Legislativo 
e Políticas de 
Enfrentamento da 
Violência

Estudantes do Colégio Marista 
participantes do 1.º Congresso 
Juvenil Marista – CJM/2018

73

Sistema Político, Sistema 
Eleitoral e o Voto 
Consciente

Estudantes da 7.ª série do ensino 
fundamental – disciplina de História 
– Colégio Santa Maria Minas – 
Unidade Floresta

250

Visita Orientada e Jornada Universitária
Estudantes dos ensinos fundamental, 
médio e superior

2.144

AdoleSer

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

33

continua 
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6 oficinas realizadas
Associação Profissionalizante do 
Menor (Assprom) que atua na 
Assembleia

Parlamento Jovem de Minas 2018
Estudantes do ensino médio de 81 
municípios mineiros

2.651

Preparação para Parlamento Jovem de Minas 
2019 – Formação Introdutória ao PJ Minas 2019

Representantes de câmaras 
municipais ingressantes no PJ Minas 
2019

65

Cidadania Ribeirinha (em parceria com o Ministério do Meio Ambiente)

Atividade Público-alvo Vagas ofertadas/Público 
atingido

Campanha de Combate às 
Queimadas – Várzea Bonita

Alunos do PCR e membros da 
comunidade

300 pessoas

Campanha de Comunicação 
Popular – Primeira Etapa

Grupo selecionado de alunos do 
PCR

12 pessoas

Campanha de Comunicação 
Popular – Segunda Etapa

Grupo selecionado de alunos do 
PCR

5 pessoas

Campanha de Valorização dos 
Frutos do Cerrado

Alunos do PCR e membros da 
comunidade

15 pessoas

continuação

continua 
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Mutirão de Coleta de Lixo às 
Margens do Rio Jaboticaba

Alunos do PCR e membros da 
comunidade

120 pessoas

Mutirão de Redução de Lixo – 
Várzea Bonita

Alunos do PCR, alunos da 
escola estadual e membros da 
comunidade

120 pessoas

Oficina de Educação Popular – 
Comunidade São Joaquim

Alunos do PCR e membros da 
comunidade

Oficina de vídeo para 5 pessoas 

Exibição de vídeo produzido da 
Oficina de Educação Popular da 
Comunidade de São Joaquim

Participantes de feira livre da 
festa de São Joaquim

Vídeo exibido para 5 mil pessoas 
(valor estimado)

Oficina de Produção de 
Instrumentos e Fortalecimento do 
Batuque e Dança do Carneiro

Alunos do PCR e membros da 
comunidade

20 pessoas

Parlamento Jovem de Minas

O Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas) completou 15 edições neste ano, consolidando-se como 
uma das mais importantes iniciativas da Assembleia Legislativa para contribuir com a formação política 
e cidadã de jovens de todo o Estado. Desde 2010, quando o projeto passou a incluir outros municípios 
além de Belo Horizonte, percebe-se, a cada ano, que sua expansão tem sido contínua. 

A edição de 2018 contou com a participação de 81 legislativos municipais. Foram mais 28 câmaras em 
relação ao ano anterior e 4 novos polos regionais. Um total de 2.651 estudantes discutiram propostas 
para combater a violência contra a mulher, tema deste ano. Com a maior autonomia dos polos, as 
câmaras participantes receberam um suporte organizacional ainda mais adequado ao bom desenvol-
vimento do projeto. 

No âmbito da Assembleia, o PJ Minas deixou de ser uma ação desenvolvida apenas no âmbito da Es-
cola do Legislativo e teve um envolvimento ainda maior e mais organizado de todos os setores técnicos 
da Assembleia.

A mobilização dos jovens nas redes sociais, com a página própria do PJ Minas no Facebook, estimulou 
os jovens e enriqueceu as discussões e a troca de experiências entre os diversos municípios. Em 2018, 
o ambiente digital foi utilizado para formar uma verdadeira comunidade onde os jovens comentaram o 
tema, os subtemas, as propostas regionais e a própria agenda do projeto.

Ao final, ficou a certeza de que os jovens do Estado tiveram mais uma rica oportunidade de adquirir 
bons conhecimentos sobre política e cidadania.

continuação
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Polos Cidades participantes

Alto Jequitinhonha/Mucuri Itamarandiba, Capelinha, Datas, Diamantina, Malacacheta

Zona da Mata I
Matias Barbosa, Bicas, Chiador, Leopoldina, Mar de Espanha, Olaria, 
Santos Dumont

Zona da Mata II/Caparaó
Juiz de Fora, Paula Cândido, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Tombos, 
Viçosa, Visconde do Rio Branco

Metropolitana I/Central Belo Horizonte, Betim, Ouro Preto, Curvelo 

Metropolitana II
João Monlevade, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Itabira, 
Sabinópolis, São Gonçalo do Rio Abaixo 

Noroeste Unaí, Bonfinópolis de Minas, João Pinheiro, Natalândia 

Norte Montes Claros, Ibiracatu, Janaúba 

Oeste Divinópolis, Arcos, Bom Despacho, Nova Serrana, Pains, Pará de Minas

Sudoeste Guaxupé, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso

Sul I Cambuí, Camanducaia, Córrego do Bom Jesus, Extrema, Gonçalves 

Sul II Maria da Fé, Itajubá, Itanhandu, São Lourenço

Sul III
Três Corações, Alfenas, Nepomuceno, Santana da Vargem, Três Pontas, 
Varginha 

Sul IV
Pouso Alegre, Andradas, Cachoeira de Minas, Carvalhópolis, Conceição 
dos Ouros, Machado, Ouro Fino, Santa Rita de Caldas 

Triângulo Uberlândia, Conceição das Alagoas, Iturama, Limeira do Oeste, Uberaba 

Vale do Rio Doce/ Vale do Aço Caratinga, Conselheiro Pena, São Domingos das Dores 

Vertente
Carandaí, Alfredo Vasconcelos, Madre de Deus de Minas, Ressaquinha, 
Senhora dos Remédios

Jovens participantes

Estudantes de escolas públicas 2.318

Estudantes de escolas privadas 333

Total 2.651

Câmaras municipais 81

Oficinas de formação realizadas 569

Visitas técnicas 18

continua 
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Propostas priorizadas em cada etapa

Etapa municipal 509

Etapa regional 87

Etapa estadual 12

Apoio às câmaras municipais

Intensificar a articulação com as casas legislativas para o fortalecimento do Poder Legislativo é um dos 
objetivos finalísticos da Assembleia de Minas. Em 2018, a Assembleia, por meio da Escola do Legisla-
tivo e do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), ofereceu dois cursos presenciais para vereadores e 
servidores de câmaras municipais: Direito Eleitoral: Eleições 2018, que teve 3 turmas, nos meses de 
abril e maio, e Redação Oficial, com 2 turmas, em junho. 

Também em junho, foi realizado o seminário Gestão Arquivística no Âmbito do Poder Legislativo. Na moda-
lidade de educação a distância, no mês de abril foi ofertado o curso Controles na Administração Pública.

O evento Encontros com a Política, em que professores da ALMG vão às câmaras municipais para 
dar palestras sobre temas de seu interesse, teve 15 edições em 2018, nos legislativos de Itajubá (2 
vezes), Viçosa, Juiz de Fora, Varginha, Bom Despacho, Pedro Leopoldo, Ponte Nova, Lima Duarte, São 
Lourenço, Conceição do Mato Dentro, Coronel Fabriciano, Maria da Fé, Guaxupé e Piumhi.

Também teve prosseguimento em 2018 a exposição itinerante O papel do vereador e as funções 
da câmara, que, de modo educativo e ilustrativo, contribui para a formação política dos cidadãos mi-
neiros. A mostra foi levada a 12 municípios: Carvalhópolis, Desterro do Melo, Itanhandu, Marmelópolis, 
Arcos, Ibirité, Cataguases, Itajubá, Olaria, Mateus Leme, Conselheiro Pena e Guapé. Outra exposição 
itinerante, O que é política, foi emprestada às Câmaras de Marmelópolis, Lamim e Conselheiro Pena.

continuação
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câmbio de experiências e de conhecimentos entre as casas legislativas de todo o Estado. A publicação 
traz notícias sobre a agenda e os eventos da ALMG no interior e na Capital, cursos de capacitação 
voltados para as câmaras, legislação e jurisprudência relevantes para o legislativo municipal, além de 
notícias sobre atividades e iniciativas que estão acontecendo em câmaras mineiras e que possam ser 
de interesse para outras câmaras. Em 2018, foram publicadas 36 edições do boletim.

A publicação tem boa aceitação de seu público-alvo e conta atualmente com 6.055 assinantes ativos, 
das 853 câmaras mineiras, sendo 107 novos assinantes em 2018.

Ao longo de 2018, o Ceac recebeu 12 visitas técnicas de vereadores e servidores de câmaras, para 
conhecerem o seu funcionamento e esclarecimento de dúvidas sobre processo legislativo. Além das 
visitas, em 2018, foram registradas 184 demandas de câmaras municipais. As temáticas mais aborda-
das foram organização e funcionamento das câmaras (13), questões constitucionais (39), capacitação 
(17) e processo legislativo (23).

Atividades de apoio aos legislativos municipais

Atividade Público-alvo Total de 
matrículas

Assembleia de Minas na 2.ª 
Semana Nacional de Arquivos – 
3 turmas

Arquivistas, bibliotecários e demais servidores da 
ALMG, servidores responsáveis pelos arquivos 
de câmaras municipais e de assembleias 
legislativas, servidores de outros órgãos públicos, 
historiadores, pesquisadores, estudantes de 
Arquivologia, Biblioteconomia e áreas afins, 
demais interessados no tema

138

Direito Eleitoral Eleições 2018 – 
3 turmas

Vereadores e servidores da administração 
municipal 184

Formação Política para Mulheres 
– Mulheres na Política: História, 
Lutas, Conquistas e Perspectivas

Mulheres que atuam em câmaras municipais, 
partidos políticos ou organizações sociais 205

Introdução à Inteligência – 4 
turmas

Servidores policiais da Diretoria de Polícia 
Legislativa (Dpol) – obrigatório para todos os 
servidores da Dpol – e integrantes dos órgãos 
responsáveis pela segurança das Câmaras 
Municipais de Belo Horizonte, Betim e Contagem 
e militares lotados no Gabinete Militar da 
Presidência da ALMG

97

Orçamento Impositivo: Uma Visão 
Geral e Emenda Constitucional 
n.º 86, de 2015: Emendas 
Parlamentares Individuais e sua 
Impositividade

Vereadores e servidores da Câmara Municipal 
de Unaí e de cidades de outros municípios do 
Noroeste de Minas

50

Redação Oficial – 4 turmas Vereadores e servidores das Câmaras Municipais
de Muriaé, Belo Horizonte e Itajubá 500

Workshop de Redação Oficial Vereadores e servidores da Câmara Municipal de 
Sete Lagoas 35

continua 
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A Importância da ELE
Vereadores, servidores de câmaras municipais 
e sociedade civil nos municípios de Paracatu, 
Olaria e Caxambu

335

Empoderamento Feminino e os 
Impactos nas Políticas Públicas

Vereadores, servidores de câmaras municipais e 
sociedade civil no município de Olaria 80

Retórica e Parlamento: 
Fundamentos, Reflexões e Dicas 
Práticas

Vereadores e servidores da Câmara Municipal de 
Paracatu (MG) e região 40

Encontros com a Política – 18 
cidades

Bom Despacho, Conceição do Mato Dentro,
Itajubá, Juiz de Fora, Lima Duarte, Pedro 
Leopoldo, Ponte Nova, São Lourenço, Varginha,
Viçosa, Ponte Nova, Maria da Fé, Pompeu,
Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Coronel 
Fabriciano, Guaxupé e Piumhi 

838

Espaços culturais

Memorial da Assembleia

Em dezembro de 2018, foi reaberto para a população o Memorial do Legislativo Mineiro, um centro 
de referência e de comunicação da história relacionada ao Parlamento, a serviço da educação e da 
ampliação da cidadania. O novo Memorial funciona no andar térreo do Edifício Tiradentes.

O local proporciona ao visitante uma experiência lúdica e singular, que certamente contribui para a 
educação e para a ampliação da cidadania. A medida que oferece informação e  incentiva a construção 
de conhecimento crítico também favorece o exercício e a valorização da democracia. 

continuação
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ciência política e para o fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.

O Memorial oferece a grupos previamente agendados visitas guiadas, nas quais são fornecidas expli-
cações sobre os diversos conteúdos da exposição. O roteiro também abrange a visita a outros espaços 
e monumentos que têm relação com a memória e a história do Legislativo mineiro.

Programa Casa Aberta

No início de 2018, o programa Casa Aberta foi aperfeiçoado, para receber de forma ainda mais adequada 
todo cidadão interessado em conhecer a estrutura e as formas de atuação do Legislativo mineiro. As visi-
tas são guiadas e gratuitas, realizadas sem número mínimo de visitantes e com o máximo de 40 pessoas. 

Em 2018, foram recebidos 129 cidadãos no total. 26 deles vieram das seguinites cidades do interior do 
Estado: São Gonçalo do Rio Abaixo, Taiobeiras, Mirabela, Montes Claros, Bocaiúva, Jequitaí, Ibiaí, Campo Azul, 
Ponto Chique e Francisco Dumont. Tivemos ainda uma visitante vinda do interior do Estado de São Paulo.

Cada visita do Casa Aberta dura cerca de 50 minutos e segue um roteiro predefinido. São duas opções 
de roteiro, à escolha do visitante: As formas de participação e o funcionamento do Legislativo mineiro 
e A memória política e o patrimônio arquitetônico e cultural da Assembleia. O agendamento das visitas 
pode ser feito pessoalmente no CAC, pelo telefone (31) 2108 7800 ou por meio do Portal da Assem-
bleia (www.almg.gov.br), na seção “Participe/Visite a Assembleia”.

Teatro e Galeria de Arte

Há quase três décadas, o Legislativo mineiro desenvolve ações para valorização da cultura mineira.  
O Teatro e a Galeria de Arte da Assembleia são dois dos espaços onde a população tem acesso a diversas 
manifestações artísticas, de diferentes partes do Estado.

Ao longo do ano, a Galeria oferece várias mostras de artes plásticas e artesanato, de cunho educativo 
e cultural, gratuitas e abertas ao público. As pessoas ou entidades interessadas em ocupar o local são 
selecionadas por meio de concorrência pública. Em 2018, foram 17 exposições – 2 institucionais/
convidadas , 8 de artesanato e 7 de artes plásticas.

Assim como acontece na Galeria de Arte, as produções selecionadas para ocupação do Teatro não 
pagam aluguel do espaço. 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 benefício 
para os produtores de variados tipos de shows e peças teatrais, tanto para o público adulto quanto 
para as crianças.

Zás e Segunda Musical

Algumas das atividades desenvolvidas no Teatro da Assembleia já se tornaram projetos permanentes e 
bastante conhecidos, como o Zás e o Segunda Musical. São espetáculos de humor, mágica e teatro e 
shows de música e dança, oferecidos à população semanalmente.
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Teatro da Assembleia. A mudança de horário deu oportunidade para um público maior acompanhar os 
eventos. Nesse ano, foram oferecidas 32 apresentações, registrando-se uma média de 53 pessoas por 
espetáculo e um público total de 1.716 espectadores.

O programa Segunda Musical é realizado semanalmente, às segundas-feiras, às 20 horas, no Teatro 
da Assembleia. Espaço aberto para a apresentação de recitais de música erudita, é uma preciosa 
oportunidade para jovens estudantes de música. Em 2018, o programa teve 29 apresentações, que 
trouxeram ao Teatro da Assembleia uma audiência média de 78 pessoas por espetáculo e um público 
total de 2.289 espectadores.



POLÍTICA, DEMOCRACIA E CIDADANIA

Numa democracia, fazer política envolve, via de regra, 
ouvir todos os lados envolvidos num debate. Ainda que 
prevaleça a vontade da maioria, o respeito aos direitos das 
minorias deve ser assegurado. A política acontece sempre 
que projetos, expectativas, necessidades e desejos são 
postos em debate. Dela pode participar qualquer pessoa 
que se encontre no gozo de direitos que lhe permitam fazer 
parte da vida em sociedade. A isso chamamos “cidadania”.
 
A Assembleia Legislativa trabalha com a política, a democracia 
e a cidadania. Presente na vida dos mineiros desde 
1835, a ALMG atua na criação de leis, na fiscalização da 

administração pública e no debate de temas de interesse 
geral, acolhendo os anseios, as carências e as demandas 
da população. O Memorial ALMG é um centro de referência 
e de comunicação sobre o legado político constituído 
no âmbito do Parlamento mineiro. Seu propósito de 
disponibilizar informação e instigar um olhar interpretativo 
sobre o Legislativo e a cultura política mineira se alinha ao 
compromisso da Assembleia de favorecer as condições para 
o exercício da democracia.
 
Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! Conte conosco e 
aproveite a visita! 



Direcionamento
Estratégico

Desde 2010, a Assembleia de Minas vem desenvolvendo 
seu planejamento estratégico, por meio de diversas ações 
voltadas tanto para o aprimoramento do exercício das fun-
ções finalísticas do parlamento quanto para a melhoria da 
gestão organizacional. Tudo em sintonia com a diretriz insti-
tucional de “defesa dos interesses de Minas e dos mineiros, 
com diálogo e participação popular”.

Em 2018, tiveram continuidade algumas dessas ações, es-
pecialmente voltadas para o relacionamento com a socie-
dade, nas áreas de participação, comunicação e educação 
para a cidadania, em paralelo com avanços no desenvolvi-
mento organizacional, especialmente em termos de infraes-
trutura, pessoas e processos.

Com relação à participação, a ALMG persistiu, neste ano, no 
seu propósito estratégico de ampliar e aprimorar as práticas 
e os canais de contribuição da sociedade para a atuação 
do Poder Legislativo. O principal avanço nesse sentido foi 
a implementação das Reuniões Interativas, ferramenta que 
permite aos cidadãos não apenas assistir aos eventos, mas 
também participar a distância, em tempo real, de audiências 
e debates promovidos no âmbito das comissões, enviando 
perguntas a deputados e convidados e ainda interagindo 
com outros cidadãos. 

A Assembleia também promoveu, nesse período, algumas 
ações estruturais destinadas a fortalecer a diretriz institu-
cional de exercício da representação política com partici-
pação da sociedade. A principal delas foi a sistematização 
de uma política institucional de participação, estabelecendo 
conceitos, diretrizes e estratégias para orientar a avaliação e 
o aprimoramento contínuo das práticas e ações nessa área. 
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no Portal da Casa, com o objetivo de reunir e compartilhar informações e conhecimentos produzidos 
sobre o tema, por meio de estudos, ações e projetos desenvolvidos ao longo da trajetória institucional 
nesse aspecto. 

A Casa manteve também o esforço de modernizar suas formas de comunicação e interação com a 
sociedade. Cabe destacar, nesse aspecto, as melhorias promovidas no Portal da Assembleia, nas 
versões desktop e mobile, com o objetivo de facilitar o acesso e fomentar a utilização dos recursos 
e funcionalidades disponíveis. Exemplos disso são a possibilidade do “login social”, por intermédio 
de contas no Facebook e/ou no Google, o aprimoramento da “página do usuário”, permitindo melhor 
gestão de dados pessoais e interações realizadas, e a disponibilização de novos recursos para os 
cidadãos, como a geração eletrônica de certificados e declarações de comparecimento a atividades 
institucionais.

Ainda quanto ao relacionamento com a sociedade, foram conquistados importantes avanços na imple-
mentação da Política Institucional de Comunicação, tanto por meio da execução de ações de melhoria 
em relação a iniciativas existentes, quanto, em especial, por meio do desenvolvimento de estudos e 
análises de caráter estratégico e prospectivo quanto aos desafios e caminhos para a comunicação no 
âmbito do Poder Legislativo.

A educação para a cidadania é ainda outra frente estratégica de atenção e atuação da Assembleia 
de Minas na sua relação com a sociedade, tendo em vista a necessidade e o potencial das ações de 
formação política dos cidadãos. 

Nesse sentido, teve continuidade o processo de expansão do Parlamento Jovem de Minas, realizado 
em parceria com as câmaras municipais mineiras. Em 2018, aconteceu a 15.ª edição do evento, com a 
participação de 81 municípios mineiros, representando um acréscimo de 28,5% em relação ao número 
de câmaras mobilizadas no ano anterior. Para 2019, a previsão é de 110 municípios participantes. Essa 
ampliação demandou também ajustes no formato do projeto, com a criação de polos regionais, que 
ganham autonomia na realização das atividades preparatórias para o evento estadual.

Merecem destaque também as ações voltadas para a formação e a interação com professores, com o 
propósito de fomentar o conhecimento e disseminar conteúdos relativos à política e ao Legislativo no 
ambiente escolar. Nesse ano, além da consolidação de espaço específico no Portal da Casa, teve início 
também a oferta de curso destinado a esse segmento.

Outra importante realização, ainda no âmbito da atuação pedagógica do parlamento, foi a inauguração 
do novo Memorial do Legislativo Mineiro, espaço privilegiado de resgate, preservação e disseminação 
da história e da memória política do Estado. Pretende-se que o Memorial contribua para ampliar o 
conhecimento dos cidadãos e, com isso, ressignificar sua percepção em relação ao Poder Legislativo, 
instigando-o a refletir também sobre o seu próprio papel numa sociedade democrática. 

Na vertente organizacional, a Assembleia obteve avanços significativos em relação à infraestrutura 
necessária à realização de eventos e atividades institucionais. Nesse período, a ALMG trabalhou na 
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conteúdos e serviços para servidores e públicos que frequentam a instituição. Outro resultado foi a 
implementação de novos módulos do sistema de gestão de eventos, permitindo racionalizar a logística 
de solicitação e execução de produtos e serviços relativos a atividades dessa natureza.

Nesse período, a Casa ampliou também as ações de melhoria do suporte à atuação de deputados e 
gabinetes parlamentares. A principal iniciativa nesse sentido foi o aprimoramento do Sistema de Apoio 
Parlamentar (Sisap), por meio do desenvolvimento de versão mobile e de atualizações nas versões 
desktop e web, facilitando a gestão e a consulta a informações sobre o mandato.

A Assembleia reforçou ainda, em 2018, a implementação de ações voltadas para o aprimoramento da 
política institucional de gestão de pessoas, à luz do modelo de gestão por competências. Cabe desta-
car, nesse aspecto, a realização de estudo comparativo sobre a contratação de prestação de serviços 
com cessão de mão de obra em diferentes órgãos públicos, com vistas a nortear a definição de diretri-
zes para provisão de pessoal na ALMG.

Também na área de gestão de pessoas, houve um esforço estratégico de melhoria e racionalização das 
ações voltadas para a promoção da saúde de deputados e servidores, por meio do aprimoramento do 
sistema de perícias médicas, do fortalecimento dos exames periódicos e do reforço das campanhas de 
comunicação sobre o tema.

Esse conjunto de realizações evidencia, mais uma vez, a disposição da Assembleia de Minas em con-
tinuar avançando, numa perspectiva estratégica, para o aprimoramento da sua atuação, de forma 
sintonizada com as necessidades e expectativas da sociedade mineira.





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 compe-
tência do Estado, como os orçamentos, o sistema 
tributário, as operações de crédito e os planos de 
desenvolvimento, além de 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, 22 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; Assun-
tos Municipais e Regionalização; Constituição e Justiça; Cultura; Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte; Defesa dos Direitos da Mulher; Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
Desenvolvimento Econômico; Direitos Humanos; Educação, Ciência e Tecnologia; Esporte, La-
zer 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, Previdência e 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, 
que analisam assuntos específicos; de Indicação, que opinam sobre indicações de dirigentes de 
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(PEC), que apreciam propostas de alteração da Constituição Estadual; e de Vetos do Governador, 
que 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 1.º e 2.º turnos pela Assembleia, podendo ou não já terem sido 
enviadas 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 2.o turno no
Plenário4 2.o turno nas

comissões3 1.o turno no
Plenário2 1.o 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

1.º turno no
Plenário

• Deputados discutem e votam o projeto
• Emendas apresentadas podem ser votadas sem parecer

2.º turno no
Plenário

• Comissão dá parecer sobre o texto aprovado em 1º. turno, podendo sugerir novas emendas2.º turno nas
comissões
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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 de requisitos.

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, 
homenageando cidadãos falecidos merecedores da consideração de sua comunidade, bem 
como as que instituem datas 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). 
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O sistema orçamentário é o conjunto de leis por meio das quais o governo define como pretende 
gastar os recursos públicos, ou seja, recursos arrecadados com tributos e outras fontes de receita. 
O sistema de planejamento e orçamento é formado por quatro leis de iniciativa do Poder Executivo, 
que dispõem sobre a execução das políticas públicas: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 
Orçamentária Anual (LOA), Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e Plano 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 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e metas da administração 
pública para o ano seguinte e as regras que deverão ser observadas na formulação do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual pelo Poder Executivo.

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

A LOA, ou Orçamento, deve ser entendida como um programa de trabalho que define quanto 
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, concretizando as ações e 
metas previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)

Inovação da Constituição Mineira, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) estabe-
lece um plano estratégico de longo prazo para o Estado. Em outras palavras, o 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-se 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 atingirem 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 po-
lítica 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 se gerarem 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 eventos 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 diferen-
tes formatos – ciclos 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 sociedade civil e do poder público. Esses representantes são convidados a participar de reuniões 
preparatórias, 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 
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definição de toda a estrutura do evento, do formato até os expositores, incluindo-se 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 reali-
zado com o objetivo de se debater um tema relevante que surja na agenda política. Geralmente, 
tem duração de um ou dois dias. A contribuição esperada é de natureza informacional. Durante 
o evento, são realizados painéis de exposições sobre o tema em questão, contemplando-se 
palestrantes 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 opiniões e sugestões 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 
aprovado pelos participantes. Normalmente, é composto por duas etapas: interiorização, que 
constitui a fase regional do evento; e final, que constitui sua fase estadual. Na primeira, são 
realizadas reuniões em cidades de diferentes regiões do Estado. Nessa etapa, os participantes 
podem ser organizados em grupos de trabalho para debater o tema e formular e aprovar pro-
postas. As propostas recebidas durante a etapa de interiorização são consolidadas e passam 
a compor o documento, que será discutido e votado na etapa final. Nessa segunda etapa, a 
reunião acontece em Belo Horizonte, onde são realizados painéis de exposições sobre o tema 
e é feita uma nova composição de grupos de trabalho, similares àqueles organizados na etapa 
de interiorização. Aqui os grupos têm a tarefa de consolidar um documento a ser votado na 
plenária final, momento em que são identificadas as propostas prioritárias, que serão encami-
nhadas à comissão da Assembleia Legislativa com atribuição para discutir o tema. Além disso, 
conforme previsto no Regimento da Casa, são eleitos os membros da comissão de represen-
tação, que é responsável por sugerir desdobramentos 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 e 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 é eleita a comissão de 
representação, que irá propor e acompanhar os desdobramentos.





Adalclever Lopes (MDB)
Presidente da Assembleia 

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Biênio 2017-2019

Deputados da 18.ª Legislatura

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

Lafayette de Andrada (PRB)
1.º-vice-presidente

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
2.º-vice-presidente

Inácio Franco (PV)
3.º-vice-presidente

Rogério Correia (PT)
1.º-secretário

Arlen Santiago (PTB)
3.º-secretário

Composição da ALMG
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Agostinho Patrus Filho (PV) Anselmo José Domingos (PTC)

Carlos Henrique (PRB)

André Quintão (PT) Antonio Carlos Arantes (PSDB)

Antônio Jorge (PPS) Antonio Lerin (PSB) Arlete Magalhães (DC) Arnaldo Silva (DEM)

Bonifácio Mourão (PSDB) Bosco (Avante) Cabo Júlio (MDB)

Cássio Soares (PSD) Celinho do Sinttrocel (PCdoB)

Celise Laviola (MDB)

Carlos Pimenta (PDT)

Braulio Braz (PTB)

Coronel Piccinini (PSB)Cláudio do Mundo Novo (Pros) Cristiano Silveira (PT)
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Dilzon Melo (PTB) Dirceu Ribeiro (Pode) Douglas Melo (MDB) Doutor Jean Freire (PT)

Duarte Bechir (PSD) Durval Ângelo (PT)
renunciou

Elismar Prado (Pros)

Emidinho Madeira (PSB) Fabiano Tolentino (PPS) Fábio Avelar Oliveira (Avante) Fábio Cherem (PDT)

Felipe Attiê (PTB) Fred Costa (Patri) Gil Pereira (PP)

Gilberto Abramo (PRB) Glaycon Franco (PV) Gustavo Corrêa (DEM)

Doutor Wilson Batista (PSD)

Geisa Teixeira (PT)

Gustavo Santana (PR)
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Iran Barbosa (MDB)

Isauro Calais (MDB) Ivair Nogueira (MDB) João Leite (PSDB)

Paulo Guedes (PT)

Mário Henrique Caixa (PV)

João Magalhães (MDB)

João Vítor Xavier (PSDB) Leandro Genaro (PSD) Léo Portela (PR) Leonídio Bouças (MDB)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB) Marília Campos (PT) Missionário Marcio Santiago (PR)
perdeu o mandato

Neilando Pimenta (Pode) Noraldino Júnior (PSC) Nozinho (PDT)

Ione Pinheiro (DEM)Hely Tarqüínio (PV)Gustavo Valadares (PSDB)
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Tadeu Martins Leite (MDB)Sávio Souza Cruz (MDB)

Ricardo Faria (PCdoB)

Suplente que assumiu mandato:

Roberto Andrade (PSB) Rosângela Reis (Pode) Sargento Rodrigues (PDT)

Thiago Cota (MDB) Tiago Ulisses (PV)

Tony Carlos (MDB) Vanderlei Miranda (MDB)

Geraldo Pimenta (PCdoB)

Ulysses Gomes (PT)Tito Torres (PSDB)
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Tadeu Martins Leite (MDB) – Líder da Maioria
Gustavo Valadares (PSDB) – Líder da Minoria
André Quintão (PT) – Líder do Bloco Minas Melhor
Agostinho Patrus Filho (PV) – Líder do Bloco 
Compromisso com Minas Gerais
Gustavo Corrêa (DEM) – Líder do Bloco Verdade 
e Coerência
Hely Tarqüínio (PV) – Ouvidor parlamentar

Composição das comissões 
permanentes

Administração Pública

João Magalhães – Presidente
Agostinho Patrus Filho – Vice-presidente
Arnaldo Silva
Cristiano Silveira
Dirceu Ribeiro
Gustavo Valadares
Sargento Rodrigues

Agropecuária e Agroindústria

Antonio Carlos Arantes – Presidente
Fabiano Tolentino – Vice-presidente
Emidinho Madeira
Gustavo Santana
Isauro Calais

Assuntos Municipais e Regionalização

Paulo Guedes – Presidente
Fred Costa – Vice-presidente
Elismar Prado
Iran Barbosa

Constituição e Justiça

Leonídio Bouças – Presidente
Hely Tarqüínio  – Vice-presidente  
Bonifácio Mourão
André Quintão
Isauro Calais 
Luiz Humberto Carneiro
Roberto Andrade

Cultura

Bosco – Presidente
Elismar Prado  – Vice-presidente
Carlos Pimenta 
Glaycon Franco

Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Felipe Attiê – Presidente  
Douglas Melo – Vice-presidente  
Duarte Bechir 
João Leite
Tadeu Martins Leite

Defesa dos Direitos da Mulher

Marília Campos – Presidente  
Geisa Teixeira – Vice-presidente  
Arlete Magalhães 
Rosângela Alves

Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Duarte Bechir – Presidente  
Arnaldo Silva – Vice-presidente  
Leandro Genaro 
Nozinho
Tito Torres

Desenvolvimento Econômico

Roberto Andrade – Presidente
Fabiano Tolentino – Vice-presidente  
Braulio Braz
Fábio Avelar Oliveira
Ivair Nogueira

Direitos Humanos

Cristiano Silveira – Presidente  
Celise Laviola – Vice-presidente  
Noraldino Júnior

Educação, Ciência e Tecnologia

Celise Laviola – Presidente  
Ione Pinheiro – Vice-presidente  
Dirceu Ribeiro
João Vítor Xavier
Thiago Cota
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Ulysses Gomes – Presidente  
Mário Henrique Caixa – Vice-presidente  
Carlos Henrique
Fábio Avelar Oliveira
Gustavo Corrêa

Ética e Decoro Parlamentar

Luiz Humberto Carneiro – Presidente  
Agostinho Patrus Filho
André Quintão 
Gilberto Abramo
Gustavo Corrêa
Tiago Ulisses

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Tiago Ulisses – Presidente  
Cássio Soares – Vice-presidente  
Carlos Henrique
Felipe Attiê
Ivair Nogueira 
Tito Torres
Ulysses Gomes

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

Glaycon Franco – Presidente  
Thiago Cota – Vice-presidente  
Dilzon Melo 
Sávio Souza Cruz
Marília Campos

Minas e Energia

João Vítor Xavier  – Presidente     
Bosco  – Vice-presidente  
Antonio Lerin
Gil Pereira 
Leonídio Bouças

Participação Popular

Doutor Jean Freire – Presidente  
André Quintão
Fred Costa
Neilando Pimenta 
Rosângela Reis

Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas

Antônio Jorge – Presidente  
Léo Portela – Vice-presidente  
Dilzon Melo
Gilberto Abramo
Cláudio do Mundo Novo

Redação

Gilberto Abramo – Presidente
Tadeu Martins Leite – Vice-presidente
Cássio Soares 
Gustavo Corrêa
Tiago Ulisses

Saúde

Carlos Pimenta – Presidente  
Doutor Wilson Batista – Vice-presidente
Bonifácio Mourão
Doutor Jean Freire 
Ricardo Faria

Segurança Pública

Sargento Rodrigues – Presidente
Iran Barbosa
Doutor Wilson Batista 
João Magalhães
Paulo Guedes

Trabalho, Previdência e Assistência Social

Celinho do Sinttrocel – Presidente
Geisa Teixeira  – Vice-presidente 
Cláudio do Mundo Novo
Coronel Piccinini

Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Fábio Cherem – Presidente  
Anselmo José Domingos – Vice-presidente
Celinho do Sinttrocel
Gustavo Santana
Gustavo Valadares
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Créditos fotográficos

Capa: Sem autoria
Acervo do Arquivo Público Mineiro
Locomotiva Union Pacific
Estrada de Ferro Vitória-Minas
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