
fL

3(f )
/\43 ,•

ON ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Astrolábio - instrumento usado
poro medir o ângulo de um objeto
acima do horizonte—adaptado pelos
portugueses paro orientação
marítima, no séc. XV, em função dos
grandes descobrimentos.

NFORMAÇÕES BÁSICAS

-

/
/

/



Responsabilidade técnica:
Assessoria de Planejamento Estratégico - ASP

f\S	 '\ )-

,z

l	 •j7c
c,

'4V "..-

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho
30.190-921 - Belo Horizonte - MG
http://www.almg.gov.br

FICHA CATALOGRÁFICA

NI mas Gerais. Assembléia Legislativa
M663ni	Informações básicas 1999 / Assembléia

Legislativa do Estado de Minas (krais.	Belo
Horizonte, 199.

160p.

1. Minas Gerais. Assembléia Legislativa -
Organização administrativa. 2. Processo legislativo -
Minas Gerais. 1. Título.

CDtJ: 342.53(815.0(06)



MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputado Romeu Queiroz
Presidente

Deputado Cleuber Carneiro
12-Vice-Presidente

Deputado Francisco Ramalho
22-Vice-Presidente

Deputado Geraldo Rezende
3-Vice-Presidente

Deputado Elmo Braz
12-Secretário

Deputado ivo José
29-Secretário

Deputado Marcelo Gonçalves
3-Secretário

Deputado Dilzon Meio
42-Secretário

Deputada Maria Olívia
5-Secretária

Secretaria

Daimir de Jesus	 Paulo Rubens Navarro Vieira
Diretor-Geral	 Secretário-Geral da Mesa

A;



APRESENTAÇÃO

medida que nosso povo aprofunda o exercício da democracia, crescem suas expectativas
com relação ao desempenho das diversas instâncias de governo. Nos últimos dez anos, o Poder
Legislativo tem ocupado o centro da cena política, tornando-se, por isso mesmo, o alvo principal
das demandas populares.

Em resposta a essa realidade, a Assembléia de Minas vem desenvolvendo um esforço
consistente a fim de oferecer a seus Deputados as melhores condições possíveis para um
trabalho produtivo durante seus mandatos. Antecipando-nos às necessidades de uma reforma do
aparelho estatal, temos procurado combinara utilização criteriosa dos recursos de que dispomos
com a obtenção de um máximo de eficiência e qualidade.

É nesse contexto que se situa o manual "Informações Básicas". Ele foi lançado, pela
primeira vez, em 1990 e, desde então, vem constituindo um valioso auxiliar para os parlamentares,
seus colaboradores diretos, funcionários da Casa e todos aqueles que, de algum modo, tenham
um relacionamento habitual com este Poder.

Cumpre ressaltar que a publicação foi concebida a partir da preocupação de tornar
disponíveis as principais informações sobre a Assembléia e o exercício da representação popular,
de modo fácil e orgânico. Uma rápida consulta a ela fornecerá respostas para as dúvidas mais
freqüentes e, com certeza, poupará tempo e esforço.

A presente edição foi totalmente reformulada para adequar-se à legislação mais recente
e, de modo particular, ao novo Regimento Interno, contido na Resolução n'5.176, de 6 de
novembro de 1997. Esperamos que seja útil a seus usuários, especialmente aos Deputados que
assumem seu primeiro mandato e a suas equipes.

Expressamos nossos agradecimentos a todos os que colaboraram para fazê-la possível.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO O objetivo deste manual é oferecer informações referentes à institui-
ção, ao processo legislativo, à instrumentalização do Regimento
Interno, aos programas e projetos institucionais e, também, informa-
ções de natureza operacional, relativas às atividades-meio e aos
serviços de apoio administrativo, que dão suporte e contribuem,
objetivamente, para o bom desempenho do legislador.

PUBLICO-ALVO Destina-se, fundamentalmente, ao parlamentar e a seus colaborado-
res. E também um instrumento de informação e desburocratização
para todo o corpo funcional da Casa.

COMPOSIÇÃO Apresenta, preliminarmente, informações referentes à área parlamen-
tar na primeira parte, noções sobre o processo legislativo, orientação
sobre reuniões da Assembléia e normas técnicas de elaboração
legislativa programas, informações projetos institucionais. Na segun-
da parte, contém o organograma da Secretaria da Assembléia com a
descrição sumária de sua organização administrativa, suas atribui-
ções e respectiva localização, e dos serviços por ela prestados. Indica,
ainda, os procedimento necessários à obtenção desses serviços.
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES REFERENTES À ÁREA PARLAMENTAR

CONHECENDO AS INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARES

1. A condição de agentes políticos
Os Deputados Estaduais são considerados

agentes políticos, ou seja, estão incluídos em cate-
goria específica de agentes públicos sujeitos a uma
disciplina jurídica especial, já que, na condição de
MEMBROS DE PODER, encarregam-se da elevada
tarefa de criar a legislação e de exercer o controle
parlamentar.

2. O regime jurídico próprio dos
deputados

Encarregados de função ditada diretamente
pela Constituição, os Deputados recebem também
do texto constitucional um conjunto de prerrogativas,
que se denominam IMUNIDADES, e também algu-
mas restrições especiais. No seu conjunto, as prer-
rogativas e restrições formam o assim chamado REGI-
ME JURÍDICO ou ESTATUTO DO PARLAMENTAR,
cujo fundamento está, essencialmente, no propósito de
garantir as condições de independência e autonomia
necessárias ao bom desempenho do mandato.

3. As incompatibilidades
Assim, nesse tratamento especial, há, ao lado

das imunidades, as restrições aplicáveis aos Deputa-
dos que são tecnicamente conhecidas como IN-
COMPATIBILIDADES PARLAMENTARES. Trata-se
de proibições de exercício de determinados atos ou
ocupações concomitantemente com o desempenho
do mandato parlamentar.

3.1 Sua previsão constitucional

As incompatibilidades estão previstas no art.
54 da Constituição da República dirigidas aos Sena-
dores e aos Deputados Federais. Aplicam-se tam-
bém aos Deputados Estaduais, conforme prevê o art.
27 do Texto Magno, razão pela qual estão igualmen-
te enumeradas no art. 57 da Constituição do Estado.

Eis a redação do referido art. 59:

"Art.57 - O Deputado não pode:

- desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa

jurídica de direito público, autarquia, empresa públi-
ca, sociedade de economia mista ou empresa con-
cessionária de serviço público, salvo quando o con-
trato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou empre-
go remunerado, incluídos os de que seja demissível
ad nutum, nas entidades indicadas na alínea an-

terior;
II - desde a posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de
empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exer-
cer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que seja
demissível "ad nutum", nas entidades indicadas no
inciso 1, "a";
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c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, "a";

d) ser titular demais de um cargo ou mandato
eletivo".

3.2 Momentos em que podem ocorrer as
incompatibilidades:

Como deixa claro o dispositivo transcrito, são
dois os momentos em que a eventual incompatibili-
dade se pode configurar.

3.2.1 Desde a expedição do diploma:
Já na diplomação - que é o ato pelo qual a

justiça eleitoral reconhece formalmente a condição
de eleito - configuram-se algumas restrições. São
elas:

- Primeira hipótese: (art. 57, 1, a)
A partir daquele momento, o diplomado não

poderá firmar nem manter contrato com a União, os
Estados, o Distrito Federal ou município em, ainda,
com autarquia, empresa pública ou empresa conces-
sionária de serviços públicos. A ressalva apresenta-
se no caso de contrato de cláusulas uniformes. Trata-
se dos chamados contratos de adesão, padroniza-
dos. Pode-se exemplificar a hipótese com um contra-
to de fornecimento domiciliar de água celebrado com
uma empresa pública. Tratando-se de contrato uni-
forme, vale dizer, igual para todas as pessoas que se
disponham a utilizar o serviço, não há caracterização
de incompatibilidade.

- Segunda hipótese: (art. 57, 1, b)
Também a partir do ato da diplomação, o

eleito não poderá aceitar nem exercer cargo, função
nem emprego remunerado nas mesmas entidades
ante-riormente mencionadas. Veja-se que a Consti-
tuição proíbe não só a aceitação, mas o próprio
exercício. Por essa razão, se o eleito exerce cargo,
emprego ou função naquelas entidades, deve deixar
de exercê-lo, providenciando sua licença ou desliga-
mento antes da data designada para a diplomação.

- Correlação com o art. 38 da Consti-
tuição da República:

É importante notar que esse dispositivo deve
ser correlacionado com o art. 38 da Constituição
Federal, que dá ao servidor público das Administra-
ções direta, autárquica e fundacional (com a redação
da recente Emenda Constitucional n° 19/98), no
exercício do mandato eletivo, o direito de se licenciar
do cargo. Como o dispositivo menciona o exercício
do mandato, é de se supor que a licença só surja
como direito do servidor a partir da posse. Tem-se,
com isso, um intervalo entre a diplomação e a posse
em que o eleito já deve estar afastado das funções de
seu cargo ou emprego público. E o que recomenda
a cautela.

3.2.2 Desde a posse:
Primeira hipótese: (art. 57, II, a)
No momento da posse, surgem outras incom-

patibilidades. O Deputado não poderá, a partir desse
momento, ser proprietário, controlador ou diretor, ou,
ainda, exercer função remunerada, em empresa que
goze de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público. A proibição envolve as
pessoas privadas jurídicas em um sentido amplo
(sociedades civis, sociedades comerciais, associa-
ções, etc.). Só haverá configuração da incompatibi-
lidade, se a empresa for beneficiada em razão de
contrato com o poder público. O "favor" a que se
refere o dispositivo pode tomar várias formas: isen-
ção, auxílios financeiros, donativos, subvenções,
entre outros.

Segunda hipótese: (art. 57, II, b)
Também desde a posse, fica vedada a ocupa-

ção de cargo de que o eleito e empossado seja
demissível "ad nutum" nas mesmas entidades ante-
riormente mencionadas. Note-se que a proibição não
é a de exercer o cargo; basta ocupá-lo, para se incidir
na conduta vedada. Cargo ou função de
demissibilidade "ad nutum" são aqueles baseados
na confiança, providos mediante indicação.

As exceções constitucionais:
É preciso lembrar que tanto a Constituição da

República quanto a do Estado (respectivamente, nos

14



arts. 59 e 56) abrem exceções àquela regra. Segun-
do aqueles dispositivos, o Deputado Estadual não
perderá o mandato, quando investido nos cargos de
Ministro de Estado, Governador de Território, Se-
cretário de Estado, Secretário do Distrito Federal,
Secretário de Território ou Secretário Municipal,
em cidade que seja Capital, e, ainda, para chefiar
missão diplomática temporária. Nessas hipóteses
o Deputado ficará licenciado de seu mandato par-
lamentar.

Terceira hipótese: (art. 57, II, c)

Fica também o Deputado impedido, desde a
posse, de patrocinar causa em que seja interessada
quaisquer das pessoas jurídicas já mencionadas,
vale dizer, pessoa jurídica de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista e
empresa concessionária de serviço público. Veda-se
aqui o exercício da advocacia na defesa de interes-
ses das referidas pessoas. Pelo espírito da norma, a
vedação abrange tanto a representação em juízo
quanto a perante a administração pública.

Quarta hipótese: (art. 57, II, d)

A partir da posse, o Deputado não poderá ser
titular de outro cargo ou mandato público eletivo.
Veda-se, pois, ao Deputado Estadual assumir os
mandatos de Senador, Deputado Federal, Vereador,
Presidente ou Vice-Presidente da República, Governa-
dor ou Vice-Governador, Prefeito ou Vice-Prefeito.

3.3 A Punição - Perda do Mandato
O Deputado Estadual que incorra em

qualquer das incompatibilidades mencionadas
sujeita-se a PERDA DO MANDATO, conforme
determinam os arts. 55, 1 e 58, 1 das Constituições
da República e do Estado, respectivamente. Tra-
ta-se de situação de cassação do mandato. A
decisão cabe à própria Assembléia Legislativa,
tomada em voto secreto e pelo "quorum" de maio-
ria absoluta. O processo de cassação inicia-se por
provocação da Mesa da Assembléia ou de Partido
Político, e nele será assegurada ao Deputado
processado a oportunidade de defesa.

ORGANIZAÇÃO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
A Assembléia Legislativa tem a seguinte organização
geral:

1. Plenário

2. Mesa da Assembléia

2.1 - Gabinetes

3. Comissões

4. Lideranças
4.1 - Gabinetes

5. Gabinetes de Deputados

6. Secretaria da Assembléia.

1. Composição de gabinete parlamentar
A composição do gabinete parlamentar, obser-

vada a pontuação e demais dispositivos da Resolu-
ção n 5.100, de 29/6/91, combinada com a Resolu-

ção n2 5.130, de 4/5/93, regulamentada pela Delibe-
ração da Mesa n9 867, de 13/5/93, atendido o dispos-
to no art. 31 da Resolução n 9 5.179, de 23/12/97,
regulamentado pela Deliberação da Mesa n 2 1.509,
de 7/1/98, fica a critério de cada Deputado, enquanto
no exercício do mandato, sendo automática a exone-
ração dos servidores, quando, por qualquer motivo,
o Deputado deixar a direção do seu gabinete.

Os servidores indicados para preenchimento
dos cargos comissionados e de recrutamento amplo
específicos dos gabinetes parlamentares deverão
ser relacionados no formulário "Grupo Específico de
Apoio à Representação Político-Parlamentar" (vide
modelo pág. 141), fornecido pela Área de Pessoal,
através da Central de Atendimento e Orientação de
Pessoal, situada no Edifício Tiradentes, andar térreo,
onde o mesmo formulário, depois de preenchido,
deverá ser protocolado.
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A aprovação da estrutura do gabinete parla-
mentar depende de deliberação da Mesa da Assem-
bléia, publicada no Minas Gerais - Diário do
Legislativo, a publicação deverá ser acompanhada
pelo gabinete. A alteração na estrutura do gabinete
deve ser solicitada no período compreendido entre
15 e 23 do mês em curso, e vigorará a partir do dia 12
do mês subseqüente, pelo prazo mínimo de 60
(sessenta) dias. Nova alteração será objeto de nova
deliberação.

2. Posse do servidor
O prazo para posse em cargo em comissão é

de 30 dias contados a partir da data da publicação do
ato de nomeação, prorrogáveis, a requerimento, por
mais 30 dias. Decorrido esse prazo, o ato torna-se
nulo.

A data em que o servidor assume efetivamente
o cargo, para todos os efeitos legais, é a que consta
no termo de posse, lavrado na APE - Registros
Funcionais, 100 andar - Edifício Tiradentes.

O servidor tomará posse, quando mudar de
cargo comissionado.

A documentação necessária para a posse em
cargo comissionado é a seguinte:

Original e cópia xerográfica dos seguintes do-
cumentos:

1) título de eleitor e comprovantes de votação
na última eleição;

2) carteira de identidade;
3) CPI`;
4) certificado de reservista;

5) carteira de habilitação categoria "D" (para
o cargo de motorista);

6) comprovante de escolaridade (para os ser-
vidores nomeados para cargos da Composição Bási-
ca, faz-se necessária a comprovação de escolarida-
de compatível com o respectivo cargo);

7) comprovante de inscrição no PIS/PASEP

Documento original:
8) atestado de bons antecedentes (fornecido

pela Secretaria de Estado da Segurança Pública);
9) laudo médico (fornecido pela Coordena-

ção de Saúde e Assistência da Casa, situada no
Edifício Tiradentes, 1 9 andar);

10) 2 fotos 3 x 4, coloridas.
No ato da posse, o interessado deverá preen-

cher declaração de bens e de não-acumulação de
cargos e funções.

O pagamento ao servidor que tomar posse até o
dia 15 se dará no próprio mês da posse. Após essa
data, o valor apurado do dia da posse até o término do
mês será creditado no dia 15 do mês subseqüente.

3. Freqüência do servidor
Após a posse, o interessado será encaminhado

à Central de Atendimento e Orientação de Pessoal, no
Edifício Tiradentes, andar térreo, para obtenção do
cartão magnético de registro de freqüência.

De posse do cartão magnético, o servidor
efetuará, diariamente, seus registros de freqüência
junto aos terminais coletores. Estes registros servi-
rão de base à apuração da freqüência do servidor,
ficando a cargo do Gabinete a manutenção do módulo
informatizado de freqüência.

4. Férias regulamentares
Após cada período de doze meses de efetivo

exercício na Secretaria da Assembléia Legislativa, o
servidor fará jus a vinte e cinco dias úteis de férias
regulamentares, as quais poderão ser gozadas em
até três períodos de, no mínimo, cinco dias úteis. A
programação das férias regulamentares será enca-
minhada, pelo gabinete, à Área de Pessoal, através
do módulo informatizado de férias.

O pagamento relativo ao terço constitucional
será efetuado entre os dias 15 e 20 do mês em que
se iniciarem as férias.
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5. Tarefa especial diária
A legislação vigente disponibiliza, para cada

gabinete, pontuação destinada à Tarefa Especial
Diária, para a qual poderão ser designados:

a) servidores ocupantes de cargo em comis-
são de recrutamento amplo do próprio gabinete;

b) servidores inativos;
c) estagiários universitários, até o limite de três,

sendo um, obrigatoriamente, estudante de Comuni-
cação Social - Jornalismo, desde que inscritos no
Cadastro de Estagiários da Escola do Legislativo;

d) profissionais especializados na prestação
de serviços técnicos, desde que inscritos no Cadas-
tro de Profissionais da Escola do Legislativo.

A manutenção do módulo informatizado de
Tarefa Especial Diária fica a cargo do gabinete.

O pagamento pelo exercício da Tarefa Espe-
cial Diária será efetuado entre os dias 15 e 20 do mês
subseqüente à sua realização.

6. Organização da Secretaria da ALEMG
A administração da Secretaria da Assembléia

abrange, em primeiro grau, a Mesa da Assembléia;
em segundo grau, a Secretaria-Geral da Mesa e a
Diretoria-Geral; em terceiro grau, a Diretoria-Geral
Adjunta, a Diretoria Legislativa, a Diretoria de Infor-
mação e Comunicação, a Diretoria Administrativa e
Financeira, a Procuradoria-Geral, a Assessoria Es-
pecial da Maioria e da Minoria e a Assessoria de
Planejamento Estratégico.

7. Informática
A Casa oferece ao parlamentar infra-estrutura

em termos de informática para apoio a suas ativida-
des. São instalados microcomputadores conectados
à rede da Assembléia, permitindo o acesso às bases
institucionais, a gestão do gabinete e a comunicação
com instituições externas e o público em geral, por
meio de redes externas, incluindo Internet, Prodemge,
Minaspac e Renpac. A área de informática dispõe de
equipe técnica para dar suporte à capacitação de
servidores e apoio ao uso dos recursos oferecidos ao

gabinete, além de instalar sistema desenvolvido pela
própria Casa para atender seus serviços.

8. Pautas do Plenário e de comissões
As ordens do dia das reuniões ordinárias e as

pautas das reuniões extraordinárias são elaboradas
diariamente pela Área de Apoio ao Plenário; as
pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias das
comissões são elaboradas às sextas, segundas e
terças-feiras pela Área de Apoio às Comissões e
estão disponíveis no microcomputador do gabinete,
por meio do correio eletrônico - outlook" -, dentro
das pastas públicas.

9. Material de consumo
O material de expediente indispensável às

atividades do gabinete parlamentar deverá ser requi-
sitado, dentro dos limites previamente estabelecidos
pela Mesa da Assembléia, à Área de Material e
Patrimônio - AMP.

10. Serviços
Estão disponíveis, dentro dos limites previa-

mente estabelecidos pela Mesa, os seguintes servi-
ços: postal e telegráfico, telefonia, reprografia (xerox
e impressão gráfica), impressão a laser (Docutech's)
e assinatura do jornal "Minas Gerais". Esses serviços
são prestados pela Área de Serviços Gerais - ASG.

11. Normas de estacionamento
1. Cada deputado tem direito a uma vaga na Gara-

gem A, preferencialmente usada pelo parlamen-
tar, e a outra vaga na Garagem D, preferencial-
mente para uso do gabinete.

2. Não é permitido o pernoite de veículos nas gara-
gens da Assembléia ou a permanência desses
nos finais de semana e feriados.

3. A responsabilidade sobre veículos, bens deixados
em seu interior e/ou danos causados a terceiros
será única e exclusivamente do usuário, que assi-
nará termo próprio por ocasião do credenciamento.
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4. O custeio de manutenção dos estacionamentos
será compartilhado com cada usuário, mediante
desconto em folha de valor mensal por vaga
utilizada.

5. Sempre que houver troca de veículos, motoristas
ou credenciados, a Coordenação de Orientação e
Segurança deverá ser comunicada para a adoção
dos procedimentos administrativos necessários.

Garagem A: situada no subsolo do Palácio da Incon-
fidência; entrada pela Rua Dias Adorno; capacidade:
77 veículos (vagas livres).
Garagem D: situada na esquina das Ruas Dias
Adorno e Matias Cardoso; entrada pela Rua Dias
Adorno, capacidade: 160 veículos, com atuação de
manobristas.

12. Aspectos a serem observados quanto a
segurança

1. Cada gabinete tem direito a duas chaves da sua
porta principal, por legislatura. A alteração do
segredo das chaves somente poderá ocorrer após
comunicação à Coordenação de Orientação e
Segurança.

2. Não é permitida, por medida de segurança, a
utilização de liquinhos, ebulidores ou fogareiros
nas copas dos gabinetes.

3. O uso de forno elétrico, cafeteira, microondas ou
sanduicheiras, nos gabinetes, deverá ser comuni-
cado á Coordenação de Orientação e Segu-
rança.
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PARTE 1

INFORMAÇÕES BÁSICAS INSTITUCIONAIS
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1 - NOÇÕES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 Considerações gerais
Processo legislativo é o conjunto concatenado

de atos preordenados (iniciativa, discussão, vota-
ção, sanção, promulgação e publicação), realizados
pelos órgãos legislativos visando à formação das leis
em sentido amplo. Seu objeto é, pois, a elaboração
dos atos normativos previstos na Constituição.

Na Seção VIII do Capítulo 1 do Título IV, a
Constituição da República promulgada em 5 de
outubro de 1988 trata do processo legislativo, rela-
cionando, no art. 59, os seguintes atos normativos:
emendas à Constituição, leis complementares, leis
ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, de-
cretos legislativos e resoluções. Estabelece o pará-
grafo único do citado artigo que "lei complementar
disporá sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis".

O processo legislativo estadual acha-se pre-
visto na Subseção V da Seção 1 do Capítulo II do
Título III da Constituição do Estado de Minas Gerais
promulgada em 21 de setembro de 1989, que, no art.
63, estabelece:

"Art. 63 - O processo legislativo compreende
a elaboração de:

/ - emenda à Constituição;
II— lei complementar;
III - lei ordinária;
IV— lei delegada; ou
V - resolução".
Não estão compreendidos no processo

legislativo estadual as medidas provisórias e os
decretos legislativos.

Quanto às primeiras, estabelece o art. 62 da
Constituição da República:

Art. 62— Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las
de imediato ao Congresso Nacional, que, estando
em recesso, será convocado extraordinariamente
para se reunir no prazo de cinco dias.

Parágrafo único - As medidas provisórias per-
derão eficácia, desde a edição, se não forem conver-
tidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua
publicação, devendo o Congresso Nacional discipli-
nar as relações jurídicas delas decorrentes."

Decretos legislativos são atos aprovados pelo
Congresso Nacional que regulam matéria de sua
competência exclusiva e cujos efeitos sejam exter-
nos, não se sujeitando à sanção ou ao veto do
Presidente da República.

Podem-se considerar como objeto de decreto
legislativo as matérias relacionadas no art. 49 da
Constituição Federal.

O Poder Executivo, tanto Federal quanto Esta-
dual, poderá expedir decretos e regulamentos para a
fiel execução das leis. Esses decretos não são atos
integrantes do processo legislativo.

O processo de elaboração das leis é a série de
atos que se destinam a criar a norma jurídica e
compreende três fases:

a) fase introdutória, que corresponde à inicia-
tiva, entendida como a faculdade de propor projeto
de lei, atribuída a pessoas ou órgãos, de forma
concorrente ou exclusiva;

b) fase constitutiva, que compreende a delibe-
ração e a sanção;

c) fase complementar ou de aquisição de eficá-
cia, que compreende a promulgação e a publicação
da lei.
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A proposição é submetida a discussão e vota-
ção dos parlamentares, após estudos e pareceres de
comissões técnicas (permanentes ou temporárias),
podendo ser alterada em virtude de emenda.

As deliberações são tomadas por maioria de
votos, presente a maioria dos membros da Casa
Legislativa, salvo disposição constitucional em con-
trário.

Deve-se observar que a Constituição da Repú-
blica atribui poder deliberativo às comissões, estabe-
lecendo, no inciso 1 do § 2 9 do art. 58, que a estas, em
razão da matéria de sua competência, cabe "discutir
e votar projeto de lei que dispensar, na forma do
regimento, a competência do Plenário, salvo se hou-
ver recurso de um décimo dos membros da Casa".

A referida disposição é reproduzida no inciso 1
do § 2 do art. 60 da Constituição do Estado.

A fase constitutiva do processo legislativo se
completa com a apreciação, pelo Executivo, do texto
aprovado pelo Legislativo. E a intervenção do Executi-
vo na elaboração da lei. Tal apreciação pode resultar no
assentimento (a sanção) ou na recusa (o veto). A
sanção transforma em lei o projeto aprovado pelo
Legislativo. Pode ocorrer expressa ou tacitamente. A
sanção é expressa, quando o Executivo dá sua aquies-
cência, formalizando-a, no prazo de 15 dias úteis
contados do recebimento da proposição de lei, resul-
tante de projeto aprovado pela Assembléia Legislativa.
A sanção é tácita, quando o Executivo deixa escoar
esse prazo sem manifestação de discordância.

O § 29 do art. 70 da Constituição do Estado
estabelece que "a sanção expressa ou tácita supre a
iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo

Pode o Executivo recusar sanção à proposição
de lei, impedindo, dessa forma, sua transformação
em lei. Tal recusa se manifesta pelo veto, que pode
ser total ou parcial, conforme atinja toda a proposição
ou apenas parte desta.

Segundo dispõe o § 2 9 do art. 66 da Constitui-
ção da República, ao qual corresponde o § 4 do art.
70 da Constituição do Estado, "o veto parcial somen-
te abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de
inciso ou de alínea".

O veto pode ter por fundamento a
inconstitucionalidade da proposição de lei ou a sua
inconveniência. No primeiro caso, há um motivo
estritamente jurídico: a incompatibilidade com a Lei
Maior. No segundo caso, há um motivo estritamente
político, que envolve uma apreciação de vantagens
e desvantagens: se o Executivo julgar a proposição
contrária ao interesse público, vetá-la-á.

A promulgação é o ato que declara e atesta a
existência da lei, indicando que esta é válida e
executável. Caberá ao Chefe do Executivo, ou ao
Presidente da Assembléia, se o primeiro não a pro-
mover, no prazo de 48 horas, nos casos de sanção
tácita e de rejeição do veto.

À Mesa da Assembléia, caberá a promulgação
das emendas à Constituição, e ao Presidente da
Assembléia, a promulgação das resoluções, deven-
do-se assinalar que, no prazo de 15 dias úteis,
contados da data da aprovação da redação final do
projeto de que se tenha originado a resolução, esta
poderá ser impugnada motivadamente, no todo ou
em parte, pelo Presidente da Assembléia, hipótese
em que a matéria será devolvida para reexame do
Plenário.

A publicação segue-se à promulgação e, em
nosso sistema, é o meio de tornar a norma conheci-
da, vigente e eficaz.

1.2 Proposição
O art. 170 da Resolução n°5.176, de 6/11/97,

que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, define propo-
sição como "o instrumento regimenta/de formalização
de matéria sujeita à apreciação da Assembléia".

Dispõe o art. 173 da mesma resolução:
"Art. 173 - O Presidente da Assembléia só

receberá proposição que satisfaça os seguintes re-
quisitos:

- esteja redigida com clareza e observância
da técnica legislativa;

II - esteja em conformidade com o texto cons-
titucional e com este regimento;
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III - não guarde identidade nem semelhança 1.2.1 Proposta de emenda à Constituição
com outra em tramitação;

IV - não constitua matéria prejudicada.	 A Constituição do Estado pode ser emendada

São proposições do processo legislativo:	
por proposta:

1 - proposta de emenda à Constituição;	
bléia; 1—de, no mínimo, 1/3dosmembrosdaAssem-

2 - projeto:
a) de lei complementar;
b) de lei ordinária;
c) de lei delegada;
d) de resolução;
3— veto a proposição de lei e matéria asseme-

lhada.
Por extensão do conceito de proposição, in-

cluem-se no processo legislativo:
1 - a emenda;
2 - o requerimento;
3 - o recurso;
4 - o parecer e o instrumento assemelhado;
5 - a representação popular contra ato ou

omissão de autoridade ou entidade públicas, na
forma do inciso V do § 2 2 do art. 60 da Constituição
do Estado;

6 - a mensagem e o instrumento assemelhado.
Os projetos tramitam em dois turnos, salvo os

casos previstos no Regimento Interno. Tramitam em
turno único os projetos de lei do Plano Plurianual, de
Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e de
Crédito Adicional; o projeto de resolução relativo às
contas do Governador do Estado; o projeto de ini-
ciativa do Governador do Estado com solicitação de
urgência, uma vez escoado o prazo constitucional; o
projeto de lei que verse sobre data comemorativa e
homenagem cívica e as matérias sujeitas a aprecia-
ção conclusiva das comissões (projetos de lei que
versem sobre declaração de utilidade pública e deno-
minação de próprios públicos e projetos de resolução
que tratam de subvenções).

Cada turno é constituído de discussão e vota-
ção, salvo no caso de requerimento, que é submetido
apenas a votação.

2 - do Governador do Estado; ou
3 - de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Muni-

cipais, manifestada pela maioria dos membros de
cada uma delas.

A proposta será discutida e votada em dois
turnos e considerada aprovada, se obtiver, em am-
bos, 3/5 dos votos dos membros da Assembléia
Legislativa.

É vedada a reapresentação, na mesma ses-
são legislativa ordinária ou em período de convoca-
ção extraordinária da Assembléia, da matéria cons-
tante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada.

A Constituição não pode ser emendada na
vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem
quando o Estado estiver sob intervenção federal.

A tramitação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição é a constante do item 3.6 deste manual.

1.2.2 Projeto
A apresentação de projeto de lei complemen-

tar ou ordinária cabe a qualquer membro, a represen-
tação partidária, a comissão ou à Mesa da Assem-
bléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribu-
nal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-
Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos
casos definidos na Constituição do Estado.

A iniciativa legislativa é, pois, conferida
con correntemente a mais de uma pessoa ou órgão.
Todavia, a Constituição opõe algumas exceções ao
princípio da iniciativa concorrente, atribuindo com
exclusividade a algum deles a iniciativa de determi-
nadas matérias.

A Constituição do Estado relaciona, no art. 66,
as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assem-
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bléia, do Tribunal de Contas, do Governador do
Estado e do Tribunal de Justiça, facultando ao Procu-
rador-Geral de Justiça, no § 29 do mesmo artigo e no
art. 125, a iniciativa de matérias expressamente
indicadas.

A iniciativa popular, inovação da vigente Cons-
tituição da República, pode ser exercida no âmbito do
Estado, salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e
de matéria indelegável, pela apresentação à Assem-
bléia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no
mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em lista organiza -
da por entidade associativa legalmente constituída,
que se responsabilizará pela idoneidade das assina -
turas, das quais 25%, no máximo, poderão ser de
eleitores alistados na Capital do Estado.

O número de projetos de lei de iniciativa popu-
lar é limitado a cinco por sessão legislativa ordinária.

Somente por proposta da maioria dos mem-
bros da Assembléia Legislativa, a matéria constante
de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de
novo projeto na mesma sessão legislativa.

1.2.2.1 Projeto de lei complementar

A Constituição prevê, em muitos de seus dis-
positivos, a edição de lei destinada a complementar
suas normas relativamente a determinada matéria:
"O Estado poderá instituir, mediante lei complemen-
tar..."; "Lei complementar organizará ....."Cabe à
lei complementar ....., etc.

A lei complementar situa-se, na hierarquia dos
atos normativos, entre a lei ordinária e a Constituição
(e suas emendas).

O projeto de lei complementar é aprovado, se
obtiver o voto favorável da maioria dos membros da
Assembléia, aplicando-se-lhe as normas de
tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto
aos prazos regimentais, que são contados em dobro.

A tramitação do projeto de lei complementar é
descrita no item 3.2 deste manual.

1.2.2.2 Projeto de lei ordinária
A lei ordinária, que. na prática, é chamada

simplesmente lei, é o ato legislativo típico, que, em
regra, edita normas gerais e abstratas.

A Constituição reserva à lei ordinária a regula-
mentação de matéria prevista em vários de seus
dispositivos, utilizando fórmulas como: "a lei estabe-
lecerá. . .", "nos termos da lei', "alei assegurará .....
"na forma da lei', "no prazo da lei', "nas hipóteses
previstas em lei', "nos casos e condições previstos
em lei', "atendidas as condições que a lei estabele-
ce,» , etc.

A tramitação do projeto de lei é descrita no item
3.4 deste manual.

1.2.2.3 Projeto de resolução
A resolução destina-se a regular matérias da

competência privativa da Assembléia.
O art. 199 do Regimento Interno da Assem-

bléia confere eficácia de lei ordinária à resolução
aprovada e promulgada na forma nele estabelecida.

No que se refere à tramitação, aplicam-se ao
projeto de resolução as disposições relativas ao
projeto de lei ordinária.

1.2.3 Delegação legislativa
A lei delegada é um ato normativo elaborado e

editado pelo Chefe do Executivo, em razão de auto-
rização do Poder Legislativo e nos limites por este
estabelecidos.

Nos termos da Constituição do Estado, a dele-
gação ao Governador do Estado terá a forma de
resolução da Assembléia Legislativa, que especifica-
rá seu conteúdo e os termos de seu exercício e
poderá determinar a apreciação, pela Assembléia,
do projeto de lei delegada, caso em que este
será submetido a votação única, vedada qualquer
emenda.

A Constituição exclui do âmbito da
delegabilidade os atos de competência privativa da
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Assembléia Legislativa, a matéria reservada a lei
complementar e a legislação sobre:

1 - organização do Poder Judiciário, do Minis-
tério Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a
garantia de seus membros, bem assim a carreira e a
remuneração dos servidores de suas secretarias;

2 - Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentá-
rias e Orçamentos.

1.2.4 Veto a proposição de lei
O projeto de lei aprovado em redação final é

encaminhado, no prazo de dez dias, para sanção,
sob a forma de proposição de lei.

Se o Governador do Estado opuser veto, total
ou parcial, à proposição de lei, publicá-lo-á e, dentro
de 48 horas, comunicará seus motivos ao Presidente
da Assembléia.

O veto total, por atingir toda a proposição de lei,
implica o seu reexame total. O veto parcial obriga o
reexame apenas dos dispositivos vetados, devendo
os restantes ser promulgados e entrar em vigor após
a publicação, mesmo antes da reapreciação da parte
vetada.

O veto será encaminhado à Assembléia por
mensagem governamental.

As disposições relativas à tramitação do proje-
to de lei ordinária aplicam-se, no que couber, à
apreciação do veto. A tramitação do veto é descrita
no item 3.8 deste manual.

1.2.5 Emenda

A emenda é proposição apresentada como
acessória de outra e, conforme sua finalidade, pode
ser aditiva, modificativa, substitutiva ou supressiva.

É aditiva a emenda que se acrescenta a outra
proposição; modificativa, a que altera dispositivo sem
modificá-lo substancialmente; substitutiva, a apresen-
tada como sucedânea de dispositivo ou de proposição,
caso em que passa a denominar-se substitutivo;
supressiva, a destinada a excluir dispositivo.

Quanto à sua iniciativa, a emenda é:
a) de Deputado, podendo ser individual ou

coletiva;
b) de representação partidária, devendo ser

assinada pela totalidade de seus membros;
c) de comissão, quando incorporada a pare-

cer;
d) do Governador do Estado, formulada por

meio de mensagem, a proposição de sua autoria.
Chama-se subemenda a emenda apresenta-

da a outra emenda.
A emenda será admitida, quando pertinente à

matéria contida na proposição principal e quando
incidente sobre um só dispositivo, salvo matéria
correlata.

Deve-se assinalar que o Regimento Interno
estabelece preferência do substitutivo sobre a propo-
sição a que se referir, bem como do substitutivo de
comissão sobre o de Deputado.

1.2.6 Requerimento

Requerimento é todo pedido feito por Deputa-
do ou comissão a respeito de matéria prevista no
Regimento Interno.

Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-
se:

a) a despacho do Presidente da Assembléia ou
de comissão;

b) a deliberação de comissão;

c) a deliberação do Plenário.
São despachados pelo Presidente, dentre ou-

tros, os requerimentos que solicitam a palavra ou
desistência dela; retificação de ata; verificação de
votação; convocação de reunião especial (este últi-
mo subscrito por 1/3 dos membros da Assembléia).

São apreciados conclusivamente pelas comis-
sões os requerimentos escritos que solicitam: mani-
festação de apoio, regozijo ou congratulações; mani-
festação de pesar por falecimento de membro do
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poder público: manifestação de repúdio ou protesto;
providências a órgãos da administração pública.

São submetidos a deliberação do Plenário,
dentre outros, os requerimentos escritos que solici-
tam: prorrogação de horário de reunião; adiamento
de discussão ou de votação; informações às autori-
dades estaduais por intermédio da Mesa da Assem-
bléia; inserção, nos anais da Assembléia, de docu-
mentos e pronunciamentos não oficiais especial-
mente relevantes para o Estado, sendo sujeitos a
parecer os dois últimos requerimentos mencionados.

Poderá ser apresentada emenda a requeri-
mento antes de anunciada a votação ou durante o
seu encaminhamento.

1.3 Conclusão
Importantes inovações ocorreram no âmbito

do processo legislativo, em decorrência das normas
constitucionais e regimentais vigentes.

Consideram-se substanciais as seguintes alte-
rações:

a) atribuição de poder deliberativo às comissões;
b) ampla e efetiva participação da sociedade

civil, assegurada pela iniciativa popular de projeto de
lei e pela apresentação de representação contra ato
ou omissão de autoridade ou entidade públicas ou
contra ato imputado a membro da Assembléia:

c) atribuição de competência às comissões
para a realização de audiência pública em regiões do
Estado com vistas a subsidiar o processo legislativo,
observada a disponibilidade orçamentária:

d) substituição da figura da aprovação automá-
tica pela do esgotamento da deliberação legislativa
sobre projeto de autoria do Governador com solicita-
ção de urgência, veto, resolução impugnada
rnotivadamente, no todo ou em parte, pelo Presiden-
te da Assembléia;

e) incidência de veto parcial tão-somente em
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de
alínea, sendo abolida, portanto, a prática condenável
do veto incidente sobre palavra ou grupo de pa-
lavras;

f) previsão do "quorum" de 3/5 para aprovação
de proposta de emenda à Constituição e de maioria
absoluta para rejeição de veto;

g) extensão do conceito de proposição ao
recurso, ao parecer, à representação popular, ao
substitutivo, à mensagem e à matéria assemelhada;

h) previsão de dois turnos de discussão para a
proposta de emenda à Constituição e para o projeto,
excetuados os casos indicados no texto regimental;

i) aplicação aos projetos de lei orgânica,
estatutária ou equivalente a código das normas de
tramitação de projeto de lei complementar quanto à
contagem em dobro dos prazos regimentais;

j) ampliação dos mecanismos de controle de
constitucional idade dos projetos. Além do exame
preliminar de constitucionalidade no início da
tramitação, o projeto poderá ser devolvido à Comis-
são de Justiça, no 20 turno, para receber parecer
sobre a constitucional idade, a legalidade e a
juridicidade de emenda ou modificação no texto
original;

k) previsão de rito especial de tramitação para
proposição, por deliberação do Plenário. O rito espe-
cial é descrito no item 3.4.3 deste manual.

Os mecanismos postos à disposição do
Legislativo, permitindo-lhe exercer, ativa e eficaz-
mente, as novas atribuições que lhe são conferidas
pelo texto constitucional, contribuirão, sem dúvida,
para a efetiva retomada de suas prerrogativas, a
consecução dos seus fins institucionais e o necessá-
rio equilíbrio entre os Poderes.



2- ORIENTAÇÃO SOBRE REUNIÕES DA ASSEMBLÉIA

2.1 Plenário

2.1.1 Reuniões públicas

2.1.1.1 Reuniões preparatórias
a) Destinação
- posse dos Deputados; eleição da Mesa da

Assembléia para o 1 9 biênio e instalação da legisla-
tura.

b) Realização
- Palácio da Inconfidência;
- a partir de 1° de fevereiro (precedem a

instalação da legislatura).
c) Convocação
- a primeira reunião independe de convocação
d) Horário - Duração
- horário: 14 horas;
- duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas)
e) "Quorum"
- posse dos Deputados: qualquer número;
- eleição da Mesa: maioria dos Deputados.
f) Transcurso (roteiro)
Posse dos Deputados
- Presidência do Deputado mais idoso;
- abertura;
- compromisso de posse.
Eleição da Mesa
- na mesma reunião ou em outra reunião

preparatória;
- registro individual ou por chapa;

- eleição do Presidente (39 votos);
- l empate (maioria simples);
- 29 empate (mais idoso);
- eleição para os demais cargos (maioria sim-

pies);
- proclamação dos eleitos;
- posse dos eleitos;
- encerramento.
g) Atas
- sucinta;
- minuciosa (publicada no "Diário do

Legislativo").

2.1.1.2 Reuniões especiais

a) Destinação
- eleição da Mesa da Assembléia para o se-

gundo biênio;
- comemorações;
- homenagens;
- exposição de assuntos de relevante interes-

se público.
b) Realização
- Palácio da Inconfidência;
- durante a sessão legislativa ordinária;
- limitadas a oito por sessão legislativa ordiná-

ria, salvo quando convocadas pelo Presidente por
deliberação do Colégio de Líderes;

c) Convocação
- pelo Presidente

- de ofício;
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- a requerimento de 1/3 dos membros da
Assembléia ou do Colégio de Líderes;

- por deliberação do Colégio de Líderes,
quando já realizadas 8 reuniões na mesma sessão
legislativa ordinária.

d) Horário - Duração
- qualquer horário;
- duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas).

e) "Quorum"
- qualquer número.
f)Transcurso: variável, de acordo com o objetivo.

g) Atas
- sucinta;
- minuciosa (publicada no "Diário do

Legislativo").

21.1.3 Reuniões solenes
a) Destinação
- instalação e encerramento de sessão

legislativa;

- posse do Governador e do Vice-Governador.

b) Realização

- Palácio da Inconfidência;

- 15 de fevereiro (inicio da sessão legislativa
ordinária):

- 15 de dezembro (encerramento da sessão
legislativa ordinária);

- no recesso (sessão legislativa extraordi-
nária):

- 1 1? de janeiro (posse do Governador e do
Vice-Governador).

c) Convocação

- instalação e encerramento de sessão
legislativa ordinária (independe de convocação);

- instalação e encerramento de sessão
legislativa extraordinária e posse do Governador e

do Vice-Governador (publicação de edital de convo-
cação no "Diário do Legislativo").

d) Horário - Duração
- duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas).
e) "Quorum"
- qualquer número.

f) Transcurso (roteiro)

- De instalação de sessão legislativa ordinária
- Presidência;

- abertura:
- nomeação de comissão;

- composição da Mesa;

- declaração de instalação:

- Hino Nacional;

- leitura da mensagem governamental;

- palavras do Presidente;

- encerramento;
- De instalação de sessão legislativa extraor-

dinária
- mesmo transcurso (item anterior);

- sem leitura de mensagem governamental;

- De encerramento de sessão legislativa
ordinária ou extraordinária

- Presidência:

- abertura:
- composição da Mesa:
- Hino Nacional;

- palavras do Presidente:

- declaração de encerramento;

- suspensão da reunião;

- ata;

- encerramento;
- De posse do Governador e do Vice-Go-

vernador
- Presidência;
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- abertura;
- nomeação de comissão;
- composição da Mesa;
- Hino Nacional;
- compromisso constitucional;
- declaração de posse;
- leitura da mensagem presidencial;
- palavras do Presidente;
- encerramento.
g) Atas
- sucinta;
- minuciosa (publicada no "Diário do Legis-

lativo").

2.1.1.4 Reuniões de debates
a) Destinação
- realização de debates
- comunicações de Lideranças e de Deputa-

dos;
- pronunciamentos de relevante interesse pú-

blico
b) Realização
- Palácio da Inconfidência;
- durante sessão legislativa ordinária e sessão

legislativa extraordinária;
- às segundas e às sextas-feiras.
c) Convocação
- pelo Presidente
- de ofício.
d) Poderá deixar de ser convocada
- pela convocação de reunião especial ou

extraordinária em seu horário;
- durante sessão legislativa extraordinária;
- em ano de eleição no Estado.
e) Horário - Duração

- segundas-feiras, às 20 horas (mais 15 minu-
tos para configuração do "quorum");

- sextas-feiras, às 9 horas (mais 15 minutos
para configuração do "quorum");

- duração: 4 horas;
- prorrogação por, no máximo, 2 horas

de oficio;
- a requerimento do Colégio de Líderes

(deferido);
- a requerimento de Deputado (votado).

e) "Quorum"
- 1/3 dos Deputados (26);
- presença registrada no início e no transcurso

da reunião.
f) Transcurso (roteiro)
Primeira Parte
1 fase - Expediente(15 min iniciais)
- Leitura e aprovação da ata (2-Secretário)
- retificação (5 minutos)
- Leitura da correspondência (19-Secretário)
2 fase - Grande Expediente (60 min seguin-

tes)
- apresentação de proposições
- Oradores inscritos (15 min cada)
Segunda Parte
- comunicações da Presidência;
- comunicações dos Deputados;
- oradores inscritos.
g) Atas
- sucinta;
- minuciosa (publicada no "Diário do

Legislativo").

2.1.1.5 Reunião ordinária
a) Destinação
- pronunciamentos;
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- apreciação de proposições (deliberação)
b) Realização
- Palácio da Inconfidência;
- durante a sessão legislativa ordinária e da

sessão legislativa extraordinária;
- às terças, quartas e quintas-feiras.
c) Convocação
- independe de convocação.

d) Horário - Duração
- horário: 14 horas
- duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas)

e) Transcurso
- 1 Parte (das 14 horas às 15h15min)

1 Fase - Expediente (15 mm)
- leitura e aprovação da ata
- leitura da correspondência
2 Fase - Grande Expediente (das 114h15min

às 15h15min)
- apresentação de proposições
- oradores inscritos
2 Parte - Ordem do Dia (das 15h15min em

diante)
l a Fase (das 15h15min às 16h15min)
- comunicações da Presidência
- pareceres
- requerimentos
2 Fase (16h15min em diante)
- propostas de emenda à Constituição
- vetos a proposições de lei
- projetos
- pareceres de redação final
3 Parte
- comunicações
- oradores inscritos.

2.2 Comissões

2.2.1 Reunião

2.2.1.1 Dias e horários de reuniões
a) Reuniões ordinárias

- A reunião ordinária realiza-se em dia e
horário prefixados (art. 125. § 19).

(Essa definição ocorre no início da Primeira e
da Terceira Sessões Legislativas.)

b) Reuniões extraordinárias

- A convocação de reunião extraordinária de
comissão será publicada no órgão oficial dos Pode-
res do Estado, constando no edital seu objeto, dia,
hora e local de realização (art. 124, "caput').

- Se a convocação se fizer durante a reunião,
será comunicada aos membros ausentes, dispensa-
da a formalidade deste artigo (art. 124, § 12).

2.2.1.2 "Quorum" para abertura dos
trabalhos

a) Para a reunião de cada comissão
- A comissão reúne-se com a presença de

mais da metade de seus membros (art. 125, § 2).
Comissão de 7 membros:
- quorum" mínimo: 4 Deputados.

Comissão de 5 membros:
- quorum" mínimo: 3 Deputados.

Exceção:
- A reunião de comissão com a presença de

convidados poderá ser aberta com qualquer número
de membros (art. 125, § 32).
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b) Para a reunião conjunta de comissões

- Na reunião conjunta, exigir-se-á de cada
comissão o "quorum" estabelecido para reunião de
comissão isolada (art. 130).
Exemplo:

Comissões	n2 de membros	'quorum" mínimo

cJu	 7	 4

SAS	 5	 3

FF0	 7	 4

- O Deputado que fizer parte de 2 das comis-
sões reunidas terá presença contada em dobro e
direito a voto cumulativo;

- a Presidência é exercida pelo Presidente
mais idoso;

- na ausência dos Presidentes, caberá a dire-
ção dos trabalhos aos Vice-Presidentes, observada
a ordem decrescente de idade, ou, na falta destes,
aos mais idoso dos membros presentes.

2.2.1.3 Abertura

a) Observada a existência de número regimen-
tal (mais da metade dos membros, quando se for
apreciar matérias, ou qualquer número, em caso de
reunião com convidados).

b) Tolerância - Não havendo número regimen-
tal, o Presidente poderá aguardar 15 minutos para
iniciar a reunião (art. 19, § 2).

c) Delibera-se por maioria simples, respeitado
o "quorum" de abertura - metade mais um dos
membros presentes (art. 133).

2.2.1.4 Leitura e aprovação da ata

a) Da reunião, lavrar-se-á ata resumida, que
será publicada no órgão oficial dos Poderes do
Estado, após sua leitura e aprovação (art. 132,
caput').

b) A leitura da ata poderá ser dispensada por
deliberação da comissão (art. 132, § lo).

c) Se o Deputado não concordar com os ter-
mos da ata, pode pedir a sua retificação. A retificação
tida por procedente será consignada na ata seguinte.

2.2.1.5 Distribuição de proposição ao
relator

a) A distribuição de proposição ao relator será
feita pelo Presidente da comissão (art. 135).

b) O Presidente poderá designar o relator
antes da reunião, dando ciência do ato aos membros
da comissão (art. 135, § 1).

c) Na reunião conjunta, a designação de relator
será feito pelo Presidente de cada comissão, salvo
no caso de redistribuição da matéria, quando a
designação do relator se fará pelo Presidente da
reunião (art. 130, § 22).

d) Em razão da complexidade da matéria,
poderão ser designados relatores parciais.

e) O relator terá a metade do prazo da comis-
são para emitir parecer (10 dias), oportunidade em
que poderá requerer diligências. As diligências sus-
pendem a tramitação, 1 vez em cada comissão, por,
no máximo, 5 dias úteis. Os projetos de lei que
versarem sobre declaração de utilidade pública ou
denominação de próprios públicos terão suspensa a
tramitação, até que se atenda ao pedido de informa-
ção (diligência).

f) Para aperfeiçoar a matéria, os Deputados e
o relator poderão propor emenda, subemenda ou
substitutivo.

g) O parecer é composto de relatório, funda-
mentação e conclusão.
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PRAZOS PARA EMISSÃO DE PARECER

Proposição	 Prazo da comissão

Projeto de Lei	 40 dias

Complementar

Projeto de Lei

Projeto de Resolução	 20 dias

Requerimento	 10 dias
Emenda e Substitutivo
Mensagem, Oficio, Recurso
e instrumento assemelhado

Projeto de Iniciativa do	15 dias
Governador do Estado	(5 dias CJU)
com Solicitaçâo de	(10 dias demais
Urgência	 comissões)

(reunião conjunta)

Obs.: - Na tramitação sob regime de urgência,
os prazos regimentais são reduzidos à metade, dis-
pensando-se a exigência de prévia publicação dos
pareceres e das demais proposições acessórias.

- No caso dos projetos de iniciativa do Gover-
nador do Estado com solicitação de urgência, se
esgotado o prazo sem pronunciamento das comis-
sões, o Presidente da Assembléia incluirá o projeto
em ordem do dia e para ele designará relator, que, no
prazo de até 24 horas, emitirá parecer sobre o projeto
e emendas, se houver, sendo-lhe facultado apresen-
tar emenda.

- O prazo de tramitação na Assembléia
Legislativa dos projetos de iniciativa do Governador
do Estado com solicitação de urgência é de 45 dias.

2.2.1.6 Fase de discussão e votação
a) Os projetos tramitam em 2 turnos, salvo os

projetos de lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orça-
mentárias, do Orçamento Anual e de Crédito Adicio-
nal (arts. 204 a 207); prestação e tomada de contas
(arts. 216 a 221); projeto de lei que verse sobre data

comemorativa e homenagem cívica (art. 190): proje-
tos de lei de declaração de utilidade pública e de
denominação de próprios públicos (art. 103).

b) Cada turno é constituído de discussão e
votação, salvo no caso do requerimento, que não
está sujeito a discussão.

c) No decorrer da discussão, membro da co-
missão poderá requerer vista do parecer, quando
não houver distribuição de avulso antes de sua
leitura. A vista é concedida pelo Presidente, por 24
horas, sendo comum aos membros da comissão,
vedada a sua renovação.

d) Distribuído em avulso o parecer, sua discus-
são e votação serão adiadas para a reunião seguin-
te, que se realizará após o interstício de 6 horas
contadas do término da reunião.

e) Em reunião conjunta, a vista será concedida
por comissão, permitida a distribuição do avulso
após a votação do parecer da comissão precedente.

f) Durante a discussão do parecer, qualquer
Deputado poderá apresentar proposta de emenda,
substitutivo e subemenda.

g) Para discutir o parecer, o autor da proposição
e o relator poderão usar da palavra por 20 minutos, e os
demais Deputados, por 10 minutos. Antes de encerrar-
se a discussão, poderá ser dada a palavra ao relator
para réplica, por 5 minutos.

h) Para encaminhar a votação, o Deputado
membro da comissão disporá do prazo de 10 minu-
tos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição
no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo
que a votação se dê por partes.

i) Quando houver emendas aprovadas, o pare-
cer de 29 turno conterá a redação do vencido (ade-
quação da redação do projeto original ao aprovado
em 10 turno).

j) Limitações à apresentação de emendas no
20 turno:

- no 20 turno, não será admitida emenda que
contenha matéria prejudicada ou rejeitada:

Prazo do relator

20 dias

10 dias

5 dias

3 dias
5 dias
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- a emenda contendo matéria nova só será	poderá participar das discussões sem direito a voto;
admitida no 2 9 turno por acordo de Lideranças e
desde que pertinente à proposição;

- no 29 turno, as emendas são votadas inde-
pendentemente de parecer de comissão.

k) Presença de Deputado em reunião de co-
missão:

- será computada a presença, para todos os
efeitos regimentais, como se no Plenário estivesse, o
Deputado presente a reunião de comissão realizada
no Palácio da Inconfidência concomitantemente com
reunião da Assembléia Legislativa;

- ao Presidente de comissão cumpre enviar à
Mesa da Assembléia, no momento de verificação de
"quorum", a relação dos presentes à reunião;

- na reunião conjunta, terá presença contada
em dobro e direito a voto cumulativo o Deputado que
fizer parte de 2 comissões reunidas.

1) Participação nos trabalhos das comissões:
- o Deputado que não seja membro da comissão

- o Deputado pode, como membro efetivo,
fazer parte de até 2 comissões permanentes;

- o membro efetivo será substituído, em suas
faltas e impedimentos, pelo suplente;

- na ausência do efetivo e do suplente, o Líder
de bancada ou de bloco parlamentar indicará subs-
tituto ao Presidente da comissão;

- se o comparecimento do membro efetivo ou
suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o
substituto nela permanecerá até que conclua o ato
que estiver praticando;

- o Deputado não poderá presidir os trabalhos
da Assembléia ou de comissão, nem ser designado
relator, quando se estiver discutindo ou votando
assunto de seu interesse pessoal ou quando se tratar
de proposição de sua autoria;

- o Presidente de comissão poderá atuar como
relator e terá voto nas deliberações e, em caso de
empate, decidirá pelo voto de qualidade.
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3- NOTAS PRÁTICAS SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO

3.1 Projeto de iniciativa do Governador do
Estado com solicitação de urgência

3.1.1 Iniciativa (art. 208)

- O Governador do Estado poderá solicitar
urgência para projeto de sua iniciativa.

- A solicitação não se aplica a projeto que
dependa de "quorum' especial e a projeto de lei
orgânica, estatutária ou equivalente a código.

3.1.2 Turnos
- Dois turnos.
- Turno único (se a Assembléia Legislativa não

se manifestar sobre o projeto em até 45 dias - art.
208, § 1).

3.1.3 "Quorum" para aprovação
- Maioria simples.

3.1.4 Tramitação
Recebimento (art. 188)
- registro e numeração;
- publicação no "Diário do Legislativo";
- distribuição de avulsos às Lideranças.
Distribuição às comissões (art. 210)
- Comissão de Constituição e Justiça (5 dias)
- reunião conjunta das comissões de mérito

(10 dias);
- publicação dos pareceres (art. 188, § l, c/c

o art. 273).

3.1.4.1 Dois turnos
a) Inclusão do projeto em ordem do dia para

apreciação no 1 9 turno (independe da prévia publica-
ção dos pareceres).

- No caso de perda de prazo, pelas comissões,
para emissão do parecer: designação de relator para
emitir parecer oral no prazo de 24 horas.

Discussão do projeto
- não pode ultrapassar quatro reuniões conse-

cutivas;
- prazo para discutir: 30 minutos por Deputado;
- são permitidos apartes.
Apresentação de emendas no decorrer da

discussão (art. 188, § 29)
- encerramento da discussão, com a publica-

ção da(s) emenda(s) no "Diário do Legislativo" e
encaminhamento do projeto à comissão de mérito
para emissão de parecer sobre estas;

- prazo da comissão para emissão do parecer:
5 dias.

Publicação do parecer sobre a(s) emenda(s)
Inclusão em ordem do dia para votação

(independe da prévia publicação do parecer)
Votação do projeto
- prazo para encaminhar a votação: 5 minutos

por Deputado;
- apartes não são permitidos;
- rejeição: arquivamento e ciência ao Gover-

nador por meio de ofício;
- aprovação: encaminhamento à comissão

competente a fim de receber parecer para o 2 9 turno
(art. 189).
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Discussão do projeto
- não pode ultrapassar quatro reuniões conse-

cutivas;

b) Prazo da comissão para emitir parecer: 10
dias (art. 134, 1, c/c o art. 273, II).

Publicação do parecer
c) Inclusão do projeto em ordem do dia para

apreciação no 29 turno (independe da prévia publica-
ção do parecer).

Discussão do projeto
- não pode ultrapassar quatro reuniões conse-

cutivas;
- prazo para discussão: 30 minutos por Depu-

tado;
- são permitidos apartes.
Votação do projeto
- prazo para encaminhar a votação: 5 minutos

por deputado;
- apartes não são permitidos:
- rejeição: arquivamento e ciência ao Gover-

nador por meio de ofício:
- aprovação: encaminhamento à Comissão de

Redação.
d) Redação final
Prazo para emissão do parecer: 5 dias (art.

268, § 1, c/c o art. 273).
Discussão e votação do parecer no Plenário
- distribuição de avulsos;
- prazo para discussão: 5 minutos por Deputado;
- prazo para encaminhar a votação: 5 minutos

por Deputado.
e) Encaminhamento para sanção.

3.1.4.2 Turno único

a) Inclusão em ordem do dia para apreciação
em turno único (após 45 dias sem apreciação da
Assembléia Legislativa, sobrestando-se a delibera-
ção quanto aos demais assuntos, inclusive veto).

- No caso de perda de prazo, pelas comissões,
para emissão do parecer: designação de relator para
emitir parecer oral no prazo de 24 horas (art. 211).

- prazo para discussão: 30 minutos;
- são permitidos apartes.
Apreciação de emendas no decorrer da dis-

cussão
- encerramento da discussão;
- designação de relator para emitir parecer oral

sobre a(s) emenda(s) no prazo de 24 horas;
- publicação da(s) emenda(s) no "Diário do

Legislativo";
- inclusão do projeto em ordem do dia para

parecer oral do relator sobre a(s) emenda(s) e vota-
ção do projeto.

Votação do projeto
- prazo para encaminhar a votação: 5 minutos

por Deputado;
- apartes não são permitidos:
- rejeição: arquivamento e ciência ao Gover-

nador por meio de ofício:
- aprovação: encaminhamento à Comissão de

Redação.
Redação final
Prazo para emissão do parecer: 5 dias (art.

268, § 1, c/c o art. 273).
Discussão e votação do parecer
- distribuição de avulsos;
- prazo para discussão: 5 minutos por Deputado;

- prazo para encaminhar a votação: 5 minutos
por Deputado.

b) Encaminhamento para sanção.

Obs.: o Governador não pode pedir urgência
para projeto que depende de "quorum" especial para
aprovação, de lei orgânica, estatutária ou equivalen-
te a código (art. 209);



- Publicação no "Diário do Legislativo".
- Distribuição às comissões para parecer: art.

188, c/c os arts. 102 e 182 - exame da Comissão de
Constituição e Justiça (preliminar) e das comissões
de mérito.

- só poderão tramitar, simultaneamente, 2
projetos do Governador do Estado com solicitação
de urgência (art. 272, § 1).

3.2 Projeto de lei complementar

3.2.1 Iniciativa
- de Deputado, de comissão, ou da Mesa da

Assembléia Legislativa;
- de representação partidária;
- do Governador do Estado;
- do Tribunal de Justiça;
- do Tribunal de Contas;
- dos cidadãos; e
- do Procurador-Geral de Justiça.
São considerados lei complementar, entre

outras matérias:
- o Código de Finanças Públicas e o Código

Tributário;
- a Lei de Organização e Divisão Judiciárias;
- o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o

Estatuto dos Servidores Públicos Militares;
- as leis orgânicas do Ministério Público, do

Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia
Militar.

3.2.2 Turnos (art. 192)
- O projeto de lei complementar será discutido

e votado em 2 turnos.

3.2.3 "Quorum" para aprovação (art. 92)
- Maioria absoluta (39).

3.2.4 Tramitação
a) Recebimento pela Mesa (art. 188)
- Número e registro.

b) Prazo da comissão para emissão do parecer
(art. 134, 1, c/c o art. 192): 40 dias

c) Envio do parecer à Mesa para publicação
(art. 188, § 1)

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para
discussão e votação no 12 turno (art. 188, § 1)

- Discussão do projeto (máximo de seis reuni-
ões).

- Prazo para discussão: 60 minutos por Deputado.
- Apresentação de emenda(s) no decorrer da

discussão (art. 188, § 2).
- Publicação da(s) emenda(s) e remessa do

projeto à comissão competente para emissão do
parecer sobre a(s) emenda(s) (art. 188, § 2)

- Prazo da comissão para emissão do parecer
sobre as emendas (art. 134, li, c/c O art. 192): 20 dias.

- Votação do projeto
- processo nominal (art. 260, 1).
- Aprovação ou rejeição.
e) Remessa do projeto à comissão competen-

te para emissão do parecer para discussão e votação
no 29 turno

- Prazo da comissão para emissão do parecer
(art. 134, 1, c/c O art. 192): 40 dias.

f) Envio do parecer à Mesa para publicação
(art. 188, § l, c/c o art. 189, § 2)

- Publicação do parecer
g) Inclusão em ordem do dia para discussão e

votação no 29 turno
- Prazo para discussão: 60 minutos por Deputado.
- Discussão do projeto (máximo de 6 reuniões).
- Apresentação de emendas.
- Inadmissibilidade (art. 189, § 22)
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- Matéria nova (art. 189, 32).
- Votação da emenda (art. 189, 42).
- Votação do projeto.
- Aprovação ou rejeição.
h) Redação final (art. 268 e seguintes)
- Apreciação do parecer pelo Plenário.
- Discussão.
- Votação.
- Aprovação ou rejeição.
i) Envio para sanção
- Prazo (art. 271, c/c o art. 192): 20 dias.

3.3 Projeto de resolução

3.3.1 Iniciativa
- de Deputado;
- de comissão ou da Mesa da Assembléia.

3.3.2 Tramitação (art. 195)
a) Recebimento (art. 188)
- registro e numeração;
- publicação no "Diário do Legislativo";
- distribuição de avulsos às Lideranças.
b) Distribuição às comissões (art. 188)
- Comissão de Justiça, para parecer quanto à

constitucional idade (art. 102, III);
- parecer pela inconstitucionalidade (art. 185)
a - publicação do parecer no "Diário do

Legislativo";
b - inclusão do parecer em ordem do dia;
c - deliberação do Plenário;
c. 1 - aprovação do parecer - arquivamento do

projeto;
c.2 - rejeição do parecer - encaminhamento

do projeto à comissão de mérito (art. 185, § 1)
- Às comissões de mérito para parecer.

- Publicação dos pareceres.

Obs.: prazo para cada comissão emitir seu
parecer: 20 dias (art. 134, 1)

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 12 turno

- discussão do projeto (art. 241 e seguintes)

Obs.: prazo para discussão: 60 minutos por
deputado (art. 246);

- são permitidos apartes;
- apresentação de emendas no decorrer da

discussão (art. 188, § 2). Encerramento da discus-
são e encaminhamento do projeto e das emendas à
comissão competente para parecer sobre estas;

- publicação do parecer no "Diário do
Legislativo",

- inclusão em ordem do dia para votação;
- votação do projeto
Obs.: prazo para encaminhamento da vota-

ção: 10 minutos por deputado - apartes não são
permitidos (art. 264);

- aprovação - encaminhamento à comissão
competente, para receber parecer para o 2 9 turno
(art. 189);

- prazo da comissão: 20 dias (art. 134, 1);
- publicação do parecer.
d) Inclusão do projeto em ordem do dia para

apreciação no 22 turno
- discussão do projeto (art. 241 e seguintes).
Obs.: prazo para discussão: 60 minutos por

Deputado (art. 252).
- votação do projeto.
Obs.: prazo para encaminhamento de vota-

ção: 10 minutos por Deputado (art. 264).
e) Remessa do projeto à Comissão de Reda-

ção para parecer de redação final (art. 189, § 59)
- prazo para emissão do parecer: 10 dias (art.

268, § 1).
f) Discussão e votação do parecer
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- distribuição de avulsos.
Obs.: prazo para discutir o parecer: 10 minutos.
- prazo para encaminhar a votação: 10 minutos;
g) Encaminhamento da proposição para pro-

mulgação (art. 271, c/c o art. 196)
Obs.: os projetos da Mesa normalmente vol-

tam a ela, para receber parecer.

3.4 Projeto de lei ordinária

3.4.1 Iniciativa
- de Deputado;
- de comissão ou da Mesa;
- de representação partidária;
- do Governador do Estado;
- do Tribunal de Justiça;
- do Tribunal de Contas;
- do Procurador-Geral de Justiça, nos termos

do § 29 do art. 66 da Constituição do Estado;
- dos cidadãos.
A iniciativa popular é exercida pela apresenta-

ção à Assembléia Legislativa de projeto de lei subs-
crito por, no mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em
lista organizada por entidade associativa legalmente
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade
das assinaturas.

Das assinaturas, no máximo 25% poderão ser
de eleitores alistados na Capital do Estado

Em cada sessão legislativa ordinária, o número
de projetos de lei de iniciativa popular é limitado a S.

3.4.2 Tramitação
a) Recebimento (art. 188)
- registro e numeração;
- publicação no "Diário do Legislativo";
- distribuição de avulsos às lideranças.
b) Distribuição às comissões (art. 188)

Obs.: prazo para cada comissão emitir seu
parecer: 20 dias (art. 134, 1).

- À Comissão de Justiça, para emitir parecer
quanto à constitucionalidade (art. 102, III).

- Parecer pela inconstitucionalidade (art. 189)
a - publicação do parecer no "Diário do

Legislativo";
b - inclusão do parecer em ordem do dia;
c - deliberação do Plenário;
c.1 - aprovação do parecer: arquivamento do

projeto;
c.2 - rejeição do parecer: encaminhamento do

projeto à comissão competente (art. 185, § 1).
- Às comissões de mérito, para emitirem pare-

ceres.
- Publicação dos pareceres.
c) Inclusão do projeto em ordem do dia, para

apreciação no 1 9 turno
- Discussão do projeto (art. 241 e seguintes).
Obs.: prazo para discussão: 60 minutos por

Deputado (art. 246); são permitidos apartes;
- apresentação de emendas no decorrer da

discussão (art. 188, § 22);
- encerramento da discussão e encaminha-

mento do projeto e das emendas à comissão compe-
tente, para emitir parecer sobre estas;

- publicação do parecer no "Diário do
Legislativo";

- inclusão em ordem do dia, para votação.
- Votação do projeto.
Obs.: prazo para encaminhamento da vota-

ção: 10 minutos; apartes não são permitidos (art.
264);

- aprovação - encaminhamento à comissão
competente a que tiver sido distribuído, para emitir
receber parecer para o 2 9 turno (art. 189);

- prazo da comissão: 20 dias (art. 134);
- publicação do parecer.
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d) Inclusão do projeto em ordem do dia para
apreciação no 29 turno

- Discussão do projeto (art. 241 e seguintes).
Obs.: prazo para discussão: 60 minutos por

Deputado (art. 246).
- Votação do projeto
Obs.: prazo para encaminhamento da vota-

ção: 10 minutos (art. 264).
e) Remessa do projeto á Comissão de Reda-

ção, para emitir parecer de redação final (art. 189,
§ 59)

- prazo para emissão do parecer: 10 dias (art.
268, § 1v).

f) Discussão e votação do parecer
- distribuição de avulsos.
Obs.: prazo para discussão do parecer: 10

minutos (art. 246, II)
g) Encaminhamento da proposição para san-

ção.
No 22 turno, o projeto sujeita-se aos prazos e

às formalidades do 1 9 turno, observado, ainda, o
seguinte:

a) não é admitida emenda que contenha maté-
ria prejudicada ou rejeitada,

b) só é admitida emenda contendo matéria
nova por acordo de Lideranças e desde que pertinen-
te à proposição;

c) a emenda é votada independentemente de
parecer de comissão, podendo ser despachada pelo
Presidente à comissão competente, de ofício ou a
requerimento do Colégio de Líderes ou, ainda, a
requerimento de Deputado aprovado pelo Plenário.

b) concessão alternada da palavra entre os
blocos e bancadas, de acordo com seu
posicionamento em relação à proposição, garantida
a ordem de inscrição e a distribuição eqüitativa do
tempo;

c) prazo total máximo de 4 horas para a discus-
são, com 30 minutos para cada orador;

d) prazo total máximo de 1 hora para encami-
nhamento de votação, com 10 minutos para cada
orador;

e) 2 oradores para encaminhamento de vota-
ção de matéria destacada, sendo 1 a favor e 1 contra,
com 5 minutos para cada um;

f) 2 oradores para encaminhamento de vota-
ção de requerimento incidente, sendo 1 a favor e 1
contra, com 10 minutos para cada um;

g) dispensa de interstício regimental entre os 2
turnos de tramitação;

h) limite máximo de 2 proposições tramitando
simultaneamente pelo rito especial;

i) inaplicabilidade do rito especial para os pro-
jetos de que trata o art. 204 (projetos de lei do Plano
Plurianual, do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, de Diretrizes Orçamentárias, do Orça-
mento Anual e de Crédito Adicional).

3.5 Projetos de lei do Plano Plurianual,
de Diretrizes Orçamentárias, do
Orçamento Anual e de Crédito
Adicional

3.5.1 Iniciativa
- do Governador do Estado.

3.4.3 Rito especial de tramitação (arts.
286e287)
O rito especial poderá ser adotado por delibe-

ração do Plenário e implica nos seguintes procedi-
mentos:

a) inscrição dos oradores pelo Líder;

3.5.2 Turnos
- Turno único (art. 204, § 6)

3.5.3 "Quorum" para aprovação
- Maioria simples.



3.5.4 Tramitação	 - Prazo para discussão: máximo de seis reu-
niões.

- Recebimento e numeração (art. 188).

- Publicação no "Diário do Legislativo" (art
188).

- Distribuição de avulsos aos Deputados e às
Comissões Permanentes a que estiver afeto (art.
204).

- Remessa à Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (art. 204).

- Prazo para emissão do parecer pela comis-
são: 60 dias (art. 204).

- Prazo para apresentação de emendas: os
primeiros 20 dias (art. 204, § 2).

- Prazo para despacho de recebimento de
emendas: 2 dias (art. 204, § 39).

- Publicação das emendas (art. 204, § 39).

- Prazo para recurso de despacho de não-
recebimento de emendas: 24 horas (art. 204, § 49).

- Prazo para decisão sobre recurso de despa-
cho de não-recebimento de emendas: 2 dias (art.
204, § 49).

- Encaminhamento do projeto ao relator para
parecer (art. 204, § 59),

—O Governador do Estado poderá enviar men-
sagem à Assembléia Legislativa para propor modifi-
cação no projeto, enquanto não iniciada na Comis-
são de Fiscalização Financeira e Orçamentária a
votação do parecer relativamente à parte cuja altera-
ção for proposta (art. 205).

- A mensagem será encaminhada à comissão
para parecer, no prazo de 5 dias, salvo se lhe restar
prazo superior (art. 205, parágrafo único).

- Remessa do parecer à Mesa para publicação
(art. 204, § 6).

- Inclusão do projeto em ordem do dia para
discussão e votação em turno único (art. 204, § 6)

- Votação do projeto.

- Remessa à Comissão de Redação.

- Prazo para emissão do parecer de redação
final: 10 dias (art. 268, § 1).

- Redação final: apreciação do parecer pelo
Plenário.

- Discussão.

- Votação.

- Encaminhamento para sanção.

3.6 Proposta de emenda à Constituição

3.6.1 Iniciativa (art. 200, 1, II e III)

- de um terço dos membros da Assembléia
(26);

- do Governador do Estado; e
- de no mínimo 100 (cem) Câmaras Munici-

pais, manifestada pela maioria dos membros de cada
uma delas.

3.6.2 Impedimentos (art. 200, § 12 e 22)
—as regras de iniciativa privativa pertinentes à

legislação infraconstitucional não se aplicam à com-
petência para a apresentação da proposta;

- vigência de estado de sítio ou de estado de
defesa; e

- intervenção federal no Estado

3.6.3 Turnos (art. 201, § 32)
- Dois turnos.

3.6.4 "Quorum" para aprovação (art. 201)
- Três quintos (48).
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3.6.5 Tramitação (arts. 201 e 202 c/c arts.
188e189)

(aplicam-se as mesmas normas do projeto de
lei ordinária, com as seguintes ressalvas:

prazos regimentais são contados em dobro

- Publicação da emenda à Constituição.
- Anexação, com o número de ordem, ao texto

da Constituição.
i) Reapresentação - Impedimento na mesma

Sessão Legislativa e em período de convocação
extraordinária (art. 203).

indispensável parecer sobre emenda de 2
turno

interstício de 3 dias entre os turnos)
a) Recebimento e numeração.
b) Publicação no "Diário do Legislativo".
c) Remessa à Comissão Especial para pare-

cer.
Prazo para a Comissão emitir parecer (art.

201, 1, c/c art. 134) —40 dias.
Publicação do parecer.
d) Inclusão em Ordem do Dia para discussão e

votação no 1 9 turno.
Discussão: (máximo 6 reuniões).
Prazo para a discussão: 60 minutos por Deputado.
Votação: processo nominal (art. 260. 1).
aprovação ou rejeição.
e) Remessa á comissão especial para receber

parecer de 22 turno.
- Prazo para a comissão emitir parecer (art.

201, 1. c/c art. 134): 40 dias.
- Publicação do parecer.

f) Inclusão em ordem do dia para discussão e
votação no 29 turno.

- Discussão (máximo de seis reuniões).
- Prazo para a discussão: 60 minutos por

Deputado.
- Votação - processo nominal.
- Aprovação ou rejeição.
g) Redação final
h) Promulgação pela Mesa (art. 202)
- Prazo: 5 dias úteis

3.7 Da Prestação e da Tomada de Contas

3.7.1 Iniciativa
- do Governador do Estado (art. 216);
- do Tribunal de Contas (art. 221): e

- da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (art. 220).

3.7.2 Turnos
- Turno único (art. 218, § 2)

3.7.3 "Quorum" para aprovação
- Maioria simples (art. 218, § 2).

3.7.4 Tramitação

- Recebimento pela Mesa.

- Publicação do balanço geral das contas, dos
documentos que o instruírem e do parecer do Tribu-
nal de Contas (independe de leitura no Pequeno
Expediente) - (art. 216).

- Distribuição de avulso aos Deputados -
prazo de 5 dias (art. 216, parágrafo único).

- Requerimento de informações ao Poder Exe-
cutivo e ao Tribunal de Contas (art. 217).

- Remessa à Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (art. 218).

- Prazo da comissão para emissão do parecer
concluindo por projeto de resolução (art. 218): 45
dias.
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- Recebimento pela Mesa e publicação do
projeto de resolução (art. 218, § 1).

- Prazo para apresentação de emendas na
comissão (art. 218, § l a): 10 dias.

- Emissão do parecer e encaminhamento à
Mesa para inclusão do projeto em ordem do dia para
discussão e votação em turno único (art. 218, § 2).

- Votação secreta (art. 261, IX).
- Rejeição ou aprovação parcial: remessa à

Comissão de Constituição e Justiça (art. 219).
- Aprovação: remessa à Comissão de Reda-

ção (art. 218, § 52).
- Redação final: apreciação do parecer pelo

Plenário.
- Discussão.
- Votação.
- Encaminhamento para promulgação.

3.8 Veto a proposição de lei

3.8.1 Iniciativa

- Do Governador do Estado.

3.8.2 Espécie
- Total.

- publicação no "Diário do Legislativo";
- distribuição à comissão especial (5 mem-

bros).
b) Prazo para a comissão especial emitir pare-

cer: 20 dias (art. 222).

c) Prazo para deliberação em Plenário: 30 dias
a contar de seu recebimento (art. 222, § 22).

- esgotado o prazo estabelecido, sem delibe-
ração, o veto será incluído na ordem do dia da
reunião seguinte, sobrestadas as demais proposi-
ções, até votação final, ressalvado o projeto de
iniciativa do Governador com solicitação de urgência
e com o prazo esgotado na Assembléia.

d) Discussão
- prazo para discussão: 60 minutos;
- são permitidos apartes.
e) Votação

- prazo para encaminhar a votação: 10 minu-
tos;

- não são permitidos apartes;
- processo de votação: por escrutínio secreto

(art. 222, § 2).
f) Rejeição do veto
- voto contrário da maioria dos membros da

Assembléia, 39 votos, (art. 222, § 2);

	

- Parcial: abrange texto integral de artigo,	- envio da proposição de lei ao Governador

	

de parágrafo, de inciso ou de alínea (art. 222, § 1).	para promulgação (art. 222, § 42);
- promulgação;

3.8.3 "Quorum" para apreciação (art.
222, § 2)

- maioria simples para manutenção.
- Maioria absoluta, 39 votos, para rejeição.

3.8.4 Tramitação
a) Recebimento (art. 222).
- leitura no Expediente;

- o Governador do Estado terá o prazo de 48
horas para promulgar a proposição de lei; na sua
omissão, o Presidente da Assembléia terá igual
prazo, e, na omissão deste, o Vice-Presidente a
promulgará.

g) Manutenção do veto
- presença de, no mínimo, 39 Deputados:

maioria simples;
- ciência ao Governador, por meio de ofício.
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3.9 Delegação legislativa

3.9.1 Iniciativa do pedido

- do Governador do Estado (arts. 72, da Cons-
tituição do Estado, e 224, do Regimento Interno).

3.9.2 Vedações ( 1 2 do art. 72 da
Constituição do Estado e § 1, 1 e II,
do art. 224 do Regimento Interno)
"§ 1 - Não podem constituir objeto de delega-

ção os atos de competência privativa da Assembléia
Legislativa, a matéria reservada a lei complementar
e a legislação sobre:

-- organização do Poder Judiciário, do Minis-
tério Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a
garantia de seus membros, bem assim a carreira e a
remuneração dos servidores de suas secretarias;

II - planos plurianual, diretrizes orçamentárias
e orçamento".

3.9.3 Deliberação sobre o pedido
- A Assembléia Legislativa, sob a forma de

resolução, especificará o conteúdo e os termos do
exercício da delegação (arts. 72, § 2, da Constitui-
ção do Estado, e 224, § 2, do Regimento Interno).

- O projeto de resolução segue a tramitação
prevista nos arts. n9s 194 a 199 do Regimento
Interno.

Se a resolução determinar a apreciação do
projeto pela Assembléia, esta o fará em votação
única, vedada qualquer emenda (art. 72, § 39, da
Constituição do Estado, e art. 224, § 39, do Regimen-
to Interno).

3.10 Outros aspectos regimentais

3.10.1 Ordem do dia
- A ordem do dia é publicada, impressa e

distribuída antes da reunião.

3.10.2 Proposições - Recebimento
- As proposições são recebidas durante as

reuniões, regimentalmente, pelo Presidente da As-
sembléia; por deliberação da Mesa. elas deverão ser
protocoladas na Área de Apoio ao Plenário, antes
das reuniões, para garantir a precedência e para
pesquisa.

3.10.3 Requerimentos - Apreciação
- Requerimentos de urgência, de inclusão na

ordem do dia e de retirada de proposição são apre-
ciados na V fase da ordem do dia.

- Requerimentos de adiamento de discussão e
de votação são apreciados após o anúncio da propo-
sição a que eles se referem.

- Requerimentos de alteração da ordem do dia
são apreciados logo após o anúncio da fase a que
eles se referem.

- Aparte: não é permitido no encaminha-
mento de votação das proposições, mas o é no
de discursos do Grande Expediente e da 39

Parte da reunião e na discussão das proposi-
ções.

- Questão de ordem - deverá ser formulada no
prazo de 5 minutos, com indicação do preceito do
Regimento ou da Constituição a que se refere.

3.10.4 Proposições

- Discussão: prazo de 60 minutos para propos-
ta de emenda à Constituição, projeto e veto.

- Prazo de 10 minutos para parecer e para
matéria devolvida a reexame do Plenário (art. 246)

- É obrigatória a inscrição prévia, em livro
próprio do Plenário.

- A discussão da proposição é feita uma única
vez no seu todo.

- Encaminhamento de votação - prazo de 10
minutos para proposições e de 5 minutos para os
destaques.



- Não há inscrição prévia, O Deputado pode
pedir a palavra oralmente.

- Não é permitido aparte ao encaminhamento
de votação.

- O encaminhamento é feito uma única vez e
quanto à proposição no seu todo.

- Quando a proposição está em regime de
urgência, os prazos são reduzidos pela metade.

3.10.9 Deputado -Licença

- 0 Presidente concederá, de ofício, licença ao
Deputado para:

- participar de curso, congresso, conferência
ou reunião considerada de interesse da atividade
parlamentar;

- tratar de saúde.

3.10.5 Atas	
- A Mesa da Assembléia decidirá sobre a

licença para:
chefiar missão temporária de caráter diplo-

- A ata sucinta é lida na reunião seguinte	máticc
rIIQl	 rfr1	1 ¼,U #.

- A ata minuciosa é publicada no 'Diário do
Legislativo" dois dias após a reunião a que se refere.

- Para retificar a ata, o Deputado poderá falar
uma vez, pelo prazo de 5 minutos.

- Os documentos apresentados por Deputado
durante seu discurso não constarão em ata sem
permissão da Mesa, salvo quando lidos na íntegra da
tribuna.

3.10.6 Explicação pessoal
- Após a ordem do dia, o Deputado poderá

falar durante 5 minutos, para explicar o sentido de
palavras por ele proferidas ou contidas em seus
votos.

3.10.7 Deputados - Interesse pessoal
- O Deputado não poderá presidir os trabalhos

da Assembléia ou de comissão, nem ser designado
relator, quando se estiver discutindo ou votando
assunto de seu interesse pessoal, ou quando se
tratar de proposição de sua autoria.

3.10.8 Deputado
- O Deputado que se desvincular de seu

partido perderá o direito de exercer cargo ou função
destinados a sua bancada, salvo se membro da
Mesa da Assembléia.

- tratamento, sem remuneração, de interesse
particular, desde que o afastamento não ultrapasse
120 dias por sessão legislativa ordinária.

- Para se afastar do território nacional, o Depu-
tado dará prévia ciência à Assembléia, por intermé-
dio do Presidente, indicando a natureza e a duração
do afastamento.

- Não será subvencionada viagem de Deputa-
do, ressalvado o caso de audiência pública em re-
giões do Estado ou de representação da Assembléia
por determinação da Mesa.

3.10.10 Suplente -0 suplente de Deputado,
quando convocado em caráter de substituição, não
poderá ser eleito para os cargos da Mesa da Assem-
bléia.

3.10.11 Bancada -Bancada é o agrupamen-
to organizado de, no mínimo, 5 Deputados de uma
mesma representação partidária.

3.10.12 Liderança - Líder é o porta-voz da
respectiva bancada e o intermediário entre esta e os
órgãos da Assembléia.

- Cada bancada indicará à Mesa da Assem-
bléia, até 5 dias após o início da sessão legislativa
ordinária, o nome de seu Líder.

- Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na
proporção de um por dez Deputados, ou fração, da
respectiva bancada.

- As Lideranças das bancadas coligadas em
bloco parlamentar têm suspensas suas atribuições,

45



direitos e prerrogativas regimentais e demais prerro-
gativas legais.

- Os membros da Mesa da Assembléia não
poderão ser indicados Líderes de bancadas ou de
blocos parlamentares.

3.10.13 Bloco Parlamentar - É facultado às
representações partidárias, por decisão da maioria
de seus membros, constituir bloco parlamentar, sob
liderança comum, vedada a participação de cada
uma delas em mais de um bloco.

Os membros da Mesa da Assembléia não
poderão ser indicados Lideres de bancada ou de
bloco parlamentar nem fazer parte de comissão
permanente, especial ou de inquérito.

3.10.14 Prazos - No processo legislativo, os
prazos são contínuos e não correm no recesso.

3.10.15 Colégio de Líderes - Os Líderes da
Maioria, da Minoria, das bancadas e dos blocos
parlamentares constituem o Colégio de Líderes.

3.10.16 Comparecimento a reuniões de
comissão

- O Deputado perderá lugar de membro efetivo
da comissão quando, no exercício do mandato, dei-
xar de comparecer a cinco reuniões ordinárias con-
secutivas ou a dez alternadas, na sessão legislativa
ordinária (art. 116, § 20).

3.10.17 Comparecimento às reuniões do
Plenário

- Perderá o mandato o Deputado que não
comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, à
terça parte das reuniões ordinárias, salvo se em
licença ou missão autorizada pela Assembléia
Legislativa (art. 53, III).

46



4- NORMAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA

4.1 Introdução

O domínio da técnica legislativa, com a
finalidade prática de bem elaborar o texto legal, exige
prévio conhecimento de normas específicas e o
cultivo de virtudes estilísticas como a clareza, a
concisão e a simplicidade. Além disso, tal domínio
pressupõe rigor gramatical, indispensável à boa re-
dação de qualquer tipo de documento.

Antes de iniciar a elaboração do texto, é
necessário examinar a matéria de que tratará a
proposição e selecionar cuidadosamente os aspec-
tos a serem abordados. Cada lei tratará de um único
objeto, não podendo conter matéria a ele não vincu-
lada. O mesmo objeto não poderá ser disciplinado
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente
se destine a complementar a anterior.

No que concerne ao discurso parlamentar,
justificações de projeto, de requerimento ou de emen-
da e às demais peças de preponderante caráter
político, é necessário frisar a importância da origina-
lidade e da capacidade de persuasão - ingredientes
de que não pode prescindir a retórica parlamentar.

Na redação do texto legal, devem-se observar
as seguintes regras específicas:

- elaborar frases e períodos concisos;
- dar preferência à ordem direta na disposi-

ção dos termos da oração, com o sujeito, o predicado,
os complementos e os adjuntos em sucessão na-
tural;

- manter a uniformidade de tempo e modo
verbais, dando preferência ao presente e ao futuro
do presente do indicativo;

- dar preferência à forma singular para expri-
mir generalidade;

- empregar, preferencialmente, formas posi-
tivas - palavras ou expressões negativas, em exces-
so, costumam dificultar a compreensão do texto e
provocar efeito contrário ao esperado;

- manter a uniformidade sintática entre as
discriminações enunciadas em incisos e alíneas;

- evitar o gongorismo, a tautologia, a
cacofonia, as expressões pleonásticas e outros ví-
cios de linguagem;

- observar a precisão vocabular, respeitando
o valor semântico das palavras empregadas;

- usar as palavras em seu sentido comum,
exceto quando se tratar de assunto técnico, hipótese
em que se utilizará a nomenclatura específica;

- empregar termos que tenham o mesmo
significado no maior espaço territorial possível, evi-
tando as expressões locais e regionais, exceto quan-
do o ato legislativo tiver caráter restrito;

- exprimir a mesma idéia por palavras idênti-
cas, evitando a sinonímia;

- evitar o uso de expressões esclarecedoras,
tais como: ou seja, isto é, por exemplo, "verbi gratia"
e outras equivalentes, pois elas só se justificam
quando a oração anterior não tiver sido suficiente-
mente clara, o que é inadmissível em texto legal;

- evitar o emprego de advérbios e adjetivos
supérfluos, para que a lei seja o mais substantiva
possível;

- evitar expressões que retirem do preceito
sua força cogente, a menos que se trate de disposi-
ção facultativa;

- evitar o uso de expressões estereotipadas,
frases feitas ou gírias;

- evitar o uso de abreviaturas ou siglas nas
referências a pessoas jurídicas, salvo quando consa-
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gradas pelo direito ou de uso generalizado, escre-
vendo-se, nesse caso, por extenso, a primeira refe-
rência ao nome, e, a seguir, entre travessões, a
respectiva sigla.

4.2 Estrutura do texto legal

4.2.1 Partes constitutivas

CABEÇALHO OU PREÂMBULO
Entende-se por cabeçalho ou preâmbulo a

parte inicial de uma lei, não incluída no texto, mas
destinada a identificar o ato na ordem legislativa, no
tempo e no espaço.

Subdivide-se em:
- Epígrafe: indicação da espécie normativa,

do número de ordem e da data de promulgação:
- Ementa: resumo claro, fiel e conciso do

conteúdo da lei, devendo, no caso de alteração de
dispositivo de outra lei, fazer referência a ele e
reproduzir a ementa da lei modificada.

FÓRMULA DE PROMULGAÇÃO
Dá-se o nome de fórmula de promulgação à

referência ao órgão legiferante, que, no uso de
atribuição ou competência constitucional, é respon-
sável por determinado ato, e à ordem de execução,
que se expressa por uma forma verbal como decreta,
sanciona, aprova ou promulga, conforme o tipo ou a
tramitação da proposição.

CONTEXTO
Compreende as disposições normativas, divi-

dindo-se em artigos, que podem subdividir-se em
parágrafos, incisos, alíneas e números.

Integram o contexto as disposições relativas a
vigência e revogação.

- Cláusula de vigência - E o dispositivo que
determina a data em que a lei entra em vigor. Somen-
te após a publicação da lei no órgão oficial dos

Poderes do Estado e o transcurso do prazo estabe-
lecido para o início da sua vigência, o seu cumpri-
mento se impõe a todos.

- Cláusula de revogação - É a declaração de
que a lei revoga as disposições em contrário. Quan-
do a lei nova revoga integralmente lei anterior, ou
determinadas disposições de outra lei, deve fazer
menção expressa e específica a elas.

Obs.: As cláusulas de vigência e de revogação
não devem figurar em um só artigo, de acordo com o
princípio de que cada artigo deve tratar de um único
assunto.

FECHO
E o encerramento da lei e abrange:
a) local e data da expedição;
b) assinatura da autoridade competente.

4.2.2 Elementos de articulação
Artigo - É a unidade básica do contexto - a

única necessariamente constante em um texto legal.
Cada artigo deverá tratar de um único assunto,
podendo desdobrar-se em parágrafos, incisos, alí-
neas e itens. O "caput" do artigo conterá a norma
geral, reservando-se aos parágrafos as disposições
complementares e as exceções. O artigo será indica-
do pela abreviatura "Art.", seguida de numeração
ordinal até o nono, e cardinal a partir deste.

Parágrafo - Constitui disposição de ressalva,
extensão ou complemento do preceito enunciado no
"caput" do artigo. Será indicado pelo sinal "", segui-
do de numeração ordinal até o nono, e cardinal a
partir deste, usando-se a expressão "Parágrafo úni-
co", se houver um só parágrafo.

Inciso - É o desdobramento do artigo ou do
parágrafo. destinado a enumerações. Na numera-
ção dos incisos, usam-se algarismos romanos, se-
guidos de travessão, empregando-se dois pontos (:)
no final da frase contida no "caput" ou no parágrafo
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precedente, bem como antes das alíneas em que se
desdobre o inciso.

Alínea - Adota-se a alínea para a subdivisão
do inciso. Trata-se de discriminação feita com letra
minúscula, seguida de parêntese.

Item - Empregado para desdobramento da
alínea, é representado por algarismo arábico, segui-
do de parêntese.

4.2.3 Normas de sistematização do
contexto

Os artigos serão ordenados de acordo com os
seguintes princípios:

- o objeto e o âmbito de aplicação da lei, bem
como os princípios e as diretrizes reguladores da
matéria, serão fixados nos artigos iniciais;

- as disposições de conteúdo substantivo rela-
tivas ao objeto da lei serão estabelecidas na seqüên-
cia dos artigos iniciais;

- as normas relativas à implementação das
disposições de conteúdo substantivo, as de caráter
transitório ou geral e as de vigência e revogação
serão estabelecidas nos artigos finais.

Quando o grande número de dispositivos de
um ato legislativo exigir a sistematização da matéria,
segundo idéias que se correlacionem, dependente e
normativamente, como no caso dos códigos e das
Constituições, faz-se necessário o agrupamento de
artigos.

O capítulo é a unidade básica de agrupamento
de artigos para a sistematização do texto legal e
poderá subdividir-se, se necessário, em seções, e
estas, em subseções.

Um conjunto de capítulos constitui o título; um
conjunto de títulos, o livro.

Sendo necessário o agrupamento de livros,
adotam-se as partes, denominadas parte geral e
parte especial ou, excepcionalmente, parte primeira,
parte segunda, etc.

Numeram-se as subseções, as seções, os
capítulos, os títulos e os livros com algarismos roma-
nos.

Em virtude da extensão e da complexidade da
matéria a ser disciplinada no texto legal, os agrupa-
mentos acima mencionados poderão apresentar-se
sob a forma de:

- Disposições Preliminares - As Disposi-
ções Preliminares representam esclarecimentos pré-
vios que localizam a lei no tempo e no espaço,
apontando seus objetivos, definindo os termos por
ela adotados e enunciando os princípios jurídicos e
os de aplicação que ela encerra.

- Disposições Gerais e Disposições Finais -
Essa parte também pode integrar o texto legal ou
não, sendo, no mais das vezes, dispensável a sua
inclusão.

As Disposições Gerais representam uma con-
tinuação do texto da lei, englobando, no final desta,
os artigos que contenham assuntos de caráter geral,
diretamente dependentes ou intimamente relaciona-
dos com todo o texto, ou, ainda, seguindo ou prece-
dendo cada um dos diversos grupos de assuntos que
justifiquem ou exijam um apêndice que contenha
medidas de caráter geral, até mesmo de conteúdo
regulamentador.

A numeração desses preceitos faz-se em con-
tinuação à dos artigos do texto legal.

Sob o rótulo de Disposições Finais, reúnem-
se, no final do ato e em continuação numérica ao seu
articulado, as medidas restantes, de caráter geral e
referentes a todo o texto da lei, visto em seu conjunto.

- Disposições Transitórias - São as que
tratam de situações que, por seu caráter especial e
temporário, exigem imediata disciplina.

4.3 Tipos de proposição do processo
legislativo

Seguem-se exemplos de proposições do pro-
cesso legislativo, com detalhamento das partes
constitutivas de seu texto, nos moldes da estrutura
do texto legal apresentada na seção 4.2.
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às leis ordinárias, complementares e delegadas e às
resoluções.

4.3.1 Projeto
Projeto é o instrumento do processo legislativo

mediante o qual uma proposição pode vir a revestir-
se da força de um comando estatal, dando origem ás
espécies normativas definidas no art. 63 da Consti-
tuição do Estado.

O projeto que tem por objetivo alterar o texto
constitucional recebe a denominação técnica de pro-
posta de emenda à Constituição, reservando-se o
termo projeto para as proposições que darão origem

Exemplo 1: PROJETO DE LEI

Epígrafe

O projeto sujeito à apreciação da Assembléia
Legislativa deverá ser fundamentado na justifica-
ção, constituída dos argumentos expendidos pelo
autor da proposição para demonstrar a sua necessi-
dade ou oportunidade.

A fundamentação dos projetos de iniciativa do
Poder Executivo está contida na mensagem que os
encaminha ao Legislativo.

PROJETO DE LEI N 199

Contexto

Dispõe sobre a contratação de serviços de produção publicitária pelos órgãos
das administrações direta e indireta do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas decreta:

Art. l'' - A contratação de serviços de produção publicitária por órgão da
administração estadual direta ou indireta se fará exclusivamente com empresa
estabelecida no Estado.

Art. 2 0 - No ato da contratação, a empresa deverá comprovar o recolhimento
do imposto de que trata o inciso IV do art. 256 da Constituição da República, relativo
aos seis meses imediatamente anteriores à proposta.

Parágrafo único - A sublocação, a qualquer título, dos serviços de produção
publicitária dependerá da comprovação prevista neste artigo.

Art. 3 -O descumprimento do disposto nesta lei importará rescisão do contrato
e declaração de inidoneidade da empresa contratante perante a administração pública.

Ementa

Fórmula de
Promulgação

Ari. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 59 - Revogam-se as disposições em contrário.

Fecho	 Sala das Reuniões, de	de 1999.

______ Deputado...____
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Justificação: O "Minas Gerais" do dia 18
de maio publicou informações prestadas nesta Casa
pelo jornalista Estácio Duarte Santiago Ramos, as
quais nos dão conta da participação mínima das
agências mineiras na publicidade do Governo do
Estado.

Técnicos do setor publicitário, como
iluminadores, artistas, cinegrafistas, atores, direto-

res de arte, câmeras, redatores de texto, de trucagem
e sonorizadores vêem o mercado mineiro sendo
invadido, paulatinamente, por profissionais de outros
Estados, o que gera desemprego no setor.

A proposição ora apresentada objetiva estimu-
lar o setor de propaganda do Estado, com a amplia-
ção da demanda e a conseqüente repercussão
econômica e social que advirá dessa medida.

Exemplo 2: PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Epígrafe	 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 2 199

Ementa	 Acrescenta parágrafo ao art. 225 da Constituição do Estado.

Fórmula de Promul-	A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
gação

Art.1 9 - O art. 225 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte §
3°:

"Art.225 - ...........

Contexto	 § 3° - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade nos
transportes coletivos urbanos mediante a apresentação de Carteira de Identidade
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, sendo vedada a exigência de
qualquer outra forma de identificação.

Art. 29 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das Reuniões, de	de 1999.

Deputados
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Justificação: O benefício da gratuidade
nos transportes coletivos urbanos já foi concedido ao
idoso pelo legislador federal. Entretanto, nossa
proposta faz-se necessária, a fim de evitar a exigên-
cia descabida de documentos por pessoas sem
autoridade para tal.

Propomos que o usuário seja identificado
pela Carteira de Identidade ou pela Carteira de
Trabalho e Previdência Social. A uniformização trará
benefícios às concessionárias e, principalmente, ao
idoso, garantindo-lhe o passe livre com a apresenta-
ção de um ou outro documento.

Pelo caráter eminentemente social de nos-
sa proposta, esperamos contar com o apoio de
nossos pares e sua aprovação.

4.3.2 Emenda
Emenda é a proposição apresentada como

acessória de outra, com a finalidade de aditar, modi-
ficar, substituir ou suprimir dispositivo. Inclui-se no
processo legislativo, por extensão do conceito de
proposição. O texto de emenda já apresentada pode-
rá ser modificado por meio de subemenda.

Além do exemplo de emenda aditiva apresen-
tado nesta seção, há outros na parte seguinte deste

manual, correspondentes às demais modalidades de
emenda.

São elementos constitutivos da emenda:
Epígrafe —Parte que contém o título da propo-

sição acessória. A expressão "Emenda n9 ..." segue-
se a indicação da espécie e do número da proposição
a que ela se refere.

Fórmula de alteração - Parte que esclarece a
finalidade da emenda.

Contexto - Parte em que se procede à altera-
ção de dispositivo ou se enuncia dispositivo a ser
acrescentado, conforme o caso.

Fecho - Compreende o local (Sala das Reu-
niões, Sala das Comissões), a data de apresentação
e o nome do autor.

Justificação - Parte em que o autor da emen-
da expõe as razões da alteração proposta.

Obs.: Cuidado! A emenda em estudo - propo-
sição acessória de que trata a Seção VIII do Capítulo
1 do Título VII do Regimento Interno da ALEMG - não
se confunde com emenda à Constituição, ato
legislativo resultante da proposta de emenda à Cons-
tituição, modalidade de proposição referida no art.
171, 1, do Regimento Interno.

Exemplo:

Epígrafe	 EMENDA N2	AO PROJETO DE LEI N 9 199

Fórmula de Alte-
ração

Contexto

Acrescente-se onde convier:

"Art... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas
parcelamento de crédito tributário formalizado até 31 de dezembro de 1997, inscrito ou
não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, em até cem parcelas mensais, com
juros de um por cento ao mês.

Parágrafo único - O disposto no caput" deste artigo não implica pagamento de
multa moratória ou isolada.".

Sala das Reuniões, de	de 1999.
Fecho

Deputado
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Justificação: As cooperativas em atuação no
Estado, sobretudo as de produtores rurais, enfren-
tam atualmente preocupante situação financeira.

A concessão de parcelamento de suas dívidas
para com a Fazenda Pública, em até 100 pagamen-
tos mensais, com perdão de multas, viabilizará a
quitação de seus débitos em curto prazo, contribuindo
para o aumento imediato da arrecadação estadual.

Pela justiça e pela oportunidade desta emen-
da, esperamos contar com o apoio dos nobres pares
a sua aprovação.

4.3.3 Requerimento

Assim como a emenda, o requerimento é tam-
bém considerado proposição do processo legislativo.
Consiste no pedido feito por Deputado ou comissão,
que verse matéria de expediente ou de ordem, dirigi-
do ao Presidente da Assembléia Legislativa ou ao de
comissão.

Serão objeto de requerimento escrito as maté-

rias especificadas nos incisos VIII, XI, XIII, XIV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII e XXIV a XXXIII do art. 232;
no art. 233 e no inciso III do art. 103 do Regimento
Interno.

São elementos constitutivos do requerimento:
Epígrafe - Consiste na palavra Requerimento,

seguida do número de ordem.
Vocativo - Indica a autoridade a quem é

dirigido (Presidente da Assembléia ou Presidente de
comissão).

Contexto - Parte em que o signatário formula
sua solicitação, após as palavras de praxe: "O Depu-
tado que este subscreve requer  V. Exa., nos termos
do art.... do Regimento Interno,..".

Fecho - Compreende o local (Sala das Reu-
niões, Sala das Comissões), a data de apresentação
e o nome do autor.

Justificação - Parte constituída dos argu-
mentos que demonstram a necessidade ou oportuni-
dade da medida solicitada.

Exemplo:

Epígrafe	 REQUERIMENTO N2 199

Vocativo	 Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 103, III, "a",
do Regimento Interno, seja dirigido apelo ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da

Contexto Educação, solicitando determinar, coma possível urgência, a execução da reformada
Escola Estadual de Ferreiras, situada no Distrito de Ferreiras, Município de São
Gonçalo de Sapucaí.

Sala das Reuniões, de	de 1999.
Fecho

Deputado...
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Justificação: Embora entre nós seja genera-
lizada a crença de que a educação é uma condição
sine qua non para o desenvolvimento nacional, sobe-
jam palavras e faltam iniciativas governamentais, no
que concerne à efetivação desse valor supremo.

A par da necessidade de maior qualificação e
melhor remuneração dos profissionais do setor, é
forçoso reconhecer a imprescindibilidade da existên-
cia de prédios escolares com infra-estrutura ajustada
a sua destinação.

São Gonçalo do Sapucaí, orgulhosamente,
inclui-se entre as várias cidades históricas de Minas
Gerais.

O Distrito de Ferreiras, pertencente a esse
próspero município, conta com uma escola estadual,
que, dentro de uma filosofia educacional bem orien-
tada, preocupa-se com a preparação dos jovens
para que exerçam, conscientemente, a cidadania.

No entanto, a Escola Estadual de Ferreiras
encontra-se em precárias condições de funciona-
mento, faltando-lhe infra-estrutura que possibilite
aos seus alunos um bom aprendizado.

Urge, portanto, que as autoridades afetas ao
setor providenciem, com a possível urgência, a refor-
ma da referida escola, objeto deste requerimento.

4.4 Modelos
Nas páginas seguintes, há modelos de proje-

tos de lei, de resolução e de lei complementar, bem
como de requerimentos e emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 199

Cria a Ouvidoria do Povo do
Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais decreta:

Art. l - Fica criada a Ouvidoria do Povo do
Estado de Minas Gerais, órgão público autônomo,

auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da exe-
cução dos serviços públicos.

Art. 2 - Compete à Ouvidoria do Povo:

- apurar atos, fatos e omissões de órgãos,
entidades ou agentes da administração pública dire-
ta ou indireta, os quais caracterizem o exercício
ilegítimo, imoral ou inconveniente de suas funções;

II - apurar reclamação contra serviço público
que não esteja sendo prestado satisfatoriamente
pelo órgão competente;

III - representar aos órgãos competentes para
instauração de processo de responsabilidade pelos
atos, fatos e omissões apurados nos termos dos
incisos 1 e II deste artigo;

IV - recomendar à Assembléia Legislativa a
abertura de comissão parlamentar de inquérito para
apuração de tato determinado;

V - sugerir aos órgãos competentes anteproje-
to de lei e medida de aprimoramento da organização
e das atividades da administração direta e indireta do
Estado:

VI - divulgar os direitos do cidadão em face do
poder público, incluído o de exercer o controle direto
dos atos da administração pública:

VII - divulgar informações e avaliações relati-
vas à sua atuação por meio dos órgãos oficiais de
comunicação.

Art. 30 - A Ouvidoria do Povo poderá solicitar
de órgãos e entidades da administração direta ou
indireta do Estado documentos, dados, informações
ou certidões que julgar necessários ao exercício de
suas atribuições.

Parágrafo único - Ficam os titulares dos
órgãos e entidades obrigados, sob pena de res-
ponsabilidade, a atender às solicitações relacio-
nadas no "caput" deste artigo, no prazo máximo de
15 dias, prorrogáveis, justificadamente, por igual
período.

Art. 42 - A Ouvidoria do Povo é dirigida pelo
Ouvidor-Geral, com a colaboração do Ouvidor Adjunto.
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Art. 52_ O Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjun-
to serão escolhidos pela Assembléia Legislativa
entre pessoas maiores de trinta anos, indicadas
em lista sêxtupla elaborada por entidades de re-
presentação da sociedade civil, e terão mandato
não renovável de quatro anos.

§ 1 - Consideram-se entidades de represen-
tação da sociedade civil, para os fins deste artigo:

- entidade sindical ou de classe com base
territorial no Estado;

II - entidade estadual de defesa do cidadão;
li - universidade ou instituição de ensino e

pesquisa de nível superior.
§ 2 - A Assembléia Legislativa publicará, no

vigésimo dia da legislatura, edital de convocação
para inscrição, no prazo de dez dias, das entidades
interessadas em participar do processo de elabora-
ção da lista sêxtupla.

§ 39 - A lista sêxtupla, cuja elaboração se
fará nos termos do edital a que se refere o § 2,
será encaminhada, até o quadragésimo quinto dia
da legislatura, à Assembléia Legislativa, que terá
o prazo de quinze dias para proceder à escolha do
Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto.

§ 42 - Se a escolha do Ouvidor-Geral ou do
Ouvidor Adjunto recair em servidor público, será
automática a licença, facultada a este, quando está-
vel, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou
função de origem.

Art. 6 - A remuneração do Ouvidor-Geral e
do Ouvidor Adjunto corresponderá, respectiva-
mente, à de Secretário de Estado e à de Secretário
Adjunto.

Art. 79 - É vedado ao Ouvidor-Geral e ao
Ouvidor Adjunto o exercício de cargo, emprego ou
função pública enquanto durar seu mandato.

Art. 8 - O Ouvidor-Geral somente poderá ser
destituído do cargo por decisão da Assembléia
Legislativa, a requerimento de um quinto dos Depu-
tados ou de dois terços das entidades que tenham
participado da elaboração da lista de que trata o art.
59 desta lei.

Art. 92 - Ocorrendo a vacância dos cargos de
Ouvidor-Geral ou Ouvidor Adjunto, a escolha do
novo titular será feita no prazo de noventa dias e
atenderá, no que couber, ao disposto no art. 52 desta
lei.

§ 1 - Se a vacância ocorrer no último ano da
legislatura, o Presidente da Assembléia Legislativa
designará substituto, no prazo de trinta dias.

§ 2 - O novo titular ou o substituto escolhido
nos termos deste artigo permanecerá no cargo até
completar o mandato de seu antecessor.

Art. 10—O Ouvidor-Geral apresentará, ao final
de cada ano do seu mandato, relatório das suas
atividades, bem como suas conclusões, indicando as
recomendações encaminhadas e os órgãos investi-
gados.

Parágrafo único - O relatório de que trata este
artigo será publicado no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 11 - Será consignada à Ouvidoria do Povo
dotação orçamentária própria.

Art. 12 —  Resolução da Assembléia Legislativa
disporá sobre o quadro funcional da Ouvidoria do
Povo e sobre o apoio da Secretaria da Assembléia
Legislativa às suas atividades, no prazo de noven-
ta dias contados da publicação desta lei.

Art. 13 - As atividades da Ouvidoria do Povo
serão disciplinadas em regulamento próprio.

Art. 14— Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em con-
trário.

Sala das Reuniões, de	de 1999.
Deputado...

Justificação: A presente iniciativa visa a dotar
o Estado de instrumento democrático de defesa dos
direitos do cidadão e de aperfeiçoamento constante
da prestação dos serviços públicos. Sua competên-
cia cinge-se à apuração de atos e omissões que
caracterizem o exercício ilegítimo, inconveniente ou
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imoral de funções na esfera administrativa. Uma das
características mais importantes da Ouvidoria do
Povo é a simplicidade de seus procedimentos e de
sua organização, o que contribui sobremaneira para
a agilização, a racionalização e o aperfeiçoamento
da gestão da atividade estatal.

A criação da Ouvidoria do Povo, prevista no
art. 268 da Constituição do Estado, é decorrência
direta da própria concepção estrutural que conforma
o documento. O valor atribuído aos direitos e às
garantias fundamentais do cidadão é formalmente
salientado por sua própria disposição tópica, já que
o Título II foi integralmente a eles dedicado. Por sua
vez, os Títulos III, Do Estado, e IV, Da Sociedade,
realçam não a dicotomia mas a constante interação
dessas instâncias, estabelecendo programas de ação
conjunta em todas as áreas de competência do
Estado, cujo novo modelo de organização pressu-
põe a intensa participação popular, diretamente ou
por meio da representação pluralista dos interesses
da sociedade civil, consubstanciada nas ações da
Assembléia Legislativa.

A Constituição prevê os mecanismos para tor-
nar efetivo o direito de todos à cidadania plena e à
justiça social, com vistas a uma sociedade fraterna,
democrática e sem preconceitos. Assim é que o art.
268 da Constituição do Estado se vincula diretamen-
te à inteira concepção estrutural do Texto Magno
mineiro, ao prever a criação da Ouvidoria do Povo
como órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscaliza-
ção da execução dos serviços públicos.

Ressalte-se que a Ouvidoria do Povo deverá
exercer fiscalização específica e direcionada, sem
conflito com os Poderes e sem excluir a competên-
cia da Assembléia Legislativa para fiscalização
definitiva e apuração de fatos relativos ao mau
funcionamento da administração, quando neces-
sário.

Vaie ainda lembrar que a Ouvidoria do
Povo, ao proteger dos abusos administrativos o
cidadão, hoje mais consciente e participativo, fortale-
ce as instituições, reforça o crédito da administração
e resgata a confiança no poder público.

PROJETO DE LEI N2 199

Altera o § 1 9 do art. 19 da Lei n2
9.381, de 18 de dezembro de 1986, que
institui o Quadro de Pessoal das Unida-
des Estaduais de Ensino e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1 9 —01°doart. l9da Lei n99.381,de
18 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 19- ..................
§ 1— .........................

- com menor tempo de serviço público
estadual;

II - com menor tempo de serviço na escola;
III - com idade menor.".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1999.

Deputado...

Justificação: O servidor do sistema educa-
cional do nosso Estado, mais especificamente o
professor, está sendo prejudicado.

Ao analisarmos o § 10 do art. 19 da Lei n9
9.381, de 18/12/86, verificamos que, na hipótese de
haver pessoal excedente, o ocupante de cargo do
magistério ou do Quadro Permanente será remanejado
"ex officio" para outra escola, obedecendo-se sucessi-
vamente aos critérios constantes na lei, quais sejam:
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- com menor tempo de exercício na
escola;

li -com menor tempo de exercício públi-
co estadual;

III - com idade menor.
Antes de o servidor pertencer a uma

escola, ele pertence ao Estado, compondo seus
quadros funcionais, para depois ser lotado em uma
unidade de ensino específica.

A continuar em vigor o critério estabeleci-
do pela Lei n 2 9.381, de 1986, o servidor remanejado
sempre terá o menor tempo de exercício na escola
em que atuar. Assim, o servidor cuja lotação na
unidade de ensino seja mais recente jamais terá
tempo suficiente para assegurar sua permanência
numa escola, ficando sem condições de desenvolver
seu potencial, por estar freqüentemente mudando de
ambiente profissional.

Em razão do exposto, acreditamos que é
justa a alteração do referido parágrafo, motivo pelo
qual solicitamos o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação deste projeto.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 199

Susta os efeitos do art. 6 9 do Decreto n9
31.102, de 17 de abril de 1990, que cria
comissão para organizar a Universidade do
Estado de Minas Gerais.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em con-
trário.

Sala das Reuniões, de	de 1999.

Deputado...
Justificação: O Decreto ng 31.102, de 17/4/90,

revogou expressamente o Decreto n 2 30.888, de 26/
1/90. Este estabelecia diretrizes de orientação dos
estudos técnicos do Executivo para a elaboração do
projeto de lei de estruturação e organização da
Universidade do Estado de Minas Gerais. Em seu art.
4, 1, o Decreto 30.888 vinculava expressamente
tais estudos à lei de organização da Universidade do
Estado de Minas Gerais. Provavelmente em razão da
oportuna reação parlamentar que as diretrizes ali
explicitadas provocaram, julgou por bem o Governa-
dor do Estado substituí-lo pelo Decreto n Q 31.102.
Contudo, a ausência daquelas diretrizes não é a
única diferença que se pode constatar entre os dois
diplomas regulamentares. Em seu art. 6, o novo
decreto vincula os estudos a serem realizados à
apresentação de minuta de decreto sobre a organi-
zação da Universidade do Estado de Minas Gerais.

Ora, dispõe a Constituição do Estado em seu
art. 61, XII:

"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com
a sanção do Governador, não exigida esta para o
especificado no art. 62, dispor sobre todas as maté-
rias de competência do Estado, especificamente:

A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais aprova:

Art. 1 Ficam sustados os efeitos do art. 6
do Decreto n 2 31.102, de 17 de abril de 1990, no que
se refere à forma de apresentação dos estudos
atinentes às normas de organização da Universidade
do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 62,
XXX, da Constituição do Estado.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de
abril de 1990.

XII - organização do Ministério Público, da
Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do
Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil
e dos demais órgãos da Administração Pública;"
(grifamos).

Obviamente, a grafia dos termos "Administra-
ção Pública" com iniciais maiúsculas, por si só, já
indicaria referir-se a expressão tanto à administração
direta quanto à indireta. No entanto, a mens legis
torna-se ainda mais cristalina à medida que se exa-
mina, de forma sistêmica, a referida norma, em sua
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necessária articulação com o disposto nas alíneas
"e" e "f" do inciso III do art. 66 da mesma Constitui-
ção, que estatui:

"Art. 66— São matérias de iniciativa privativa,
além de outras, previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

e) a çj!ação, estruturação e extinção de Secre-
taria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta; (grifamos)

f) a organização da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar
e dos demais órgãos da Administra çp Públiça,
respeitada a competência normativa da União:"(grifos
nossos).

A inserção tópica do art. 66 na subseção
específica do processo legislativo assegura a nature-
za da norma cuja iniciativa é ali contemplada como de
projeto de lei, salvo as exceções expressamente
consignadas no mesmo artigo.

Assim, embora o art. 81 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado tenha criado a Universidade do Estado de
Minas Gerais, estabelecendo a sua forma e as dire-
trizes genéricas de sua estrutura, por força da nova
sistemática constitucional, o diploma apto para estatuir
a estruturação e a organização efetivas da referida
universidade, como também no que toca a qualquer
órgão ou entidade da administração pública, há que
ser a lei, não mais se admitindo o expediente do mero
decreto como meio de obstar que o exame e a efetiva
contribuição parlamentar venham a emprestar à
matéria o caráter pluralista, próprio dos corpos
legislativos.

Tampouco há que se argumentar que o art. 6°
do referido decreto, por si só, não feriria as prerroga-
tivas do Poder Legislativo, à medida que apenas
comanda a elaboração de estudos com vistas à
apresentação de uma minuta de decreto, hipótese
em que se haveria de aguardar a emissão do próprio
decreto, que efetivamente contrariaria as normas

constitucionais. Como bem alerta a generalidade da
doutrina italiana (Pietro Virga. Biscaretti di Ruffia,
Galeotti e tantos outros), as práticas governamentais
atentatórias das normas de correção (corretezza)
constitucional são, de per si, passíveis de argüição,
ou seja, as práticas governamentais hão de se vincu-
lar aos cânones (às normas de correção constitucio-
nal) imediatamente decorrentes dos comandos cons-
titucionais explícitos, estruturadores do sistema.
Matéria que, em uma democracia incipiente como a
nossa, ganha superlativa e indiscutível importância
no momento de consolidação dos preceitos constitu-
cionais que asseguram papel preponderante ao
Legislativo em todos os níveis, no concerto das
principais decisões jurídicas e políticas dos entes da
Federação.

Dessa forma, o comando expresso no art. 6°
do Decreto n9 31.102, de 17/4/90, atenta contra as
normas de correção constitucional decorrentes do
disposto nos arts. 61, XII, e 66, lii, alíneas "e" e "f",
do Texto Magno do Estado, e naturalmente extrapola
o poder regulamentar próprio do Poder Executivo na
nova sistemática constitucional, bem como importa o
recurso a práticas usurpadoras das prerrogativas do
Poder Legislativo oriundas do regime autocrático
anterior. Nesse sentido, impõe-se que a questão em
tela tenha tratamento adequado à importância de
que se reveste: a efetiva implementação das práticas
governamentais concordes com as novas normas de
correção constitucional, caldo de cultura essencial à
eficácia de toda a nova ordem constitucional. Acima
dos momentâneos interesses partidários, encontram-
se as normas assecuratórias das prerrogativas es-
senciais a um Poder Legislativo que seja o canal por
excelência de uma sociedade democrática e pluralista.

REQUERIMENTO N 2	199

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V.
Exa., nos termos do art. 103, III, "c", do Regimento
Interno, seja consignado nos anais da Casa voto de
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congratulações com o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG -, por
ocasião de seus 80 anos de fundação.

Requer, ainda, que deste voto se dê ciência ao
Prof. Wilson da Silva Mattos, Diretor-Geral do CEFET-
MG.

Sala das Reuniões, de	de 1999.
Deputado...

Justificação: Em decorrência do Decreto n9
7.566, de 23/9/1909, que instituiu o ensino
profissionalizante no Brasil, instalava-se um ano de-
pois, em Belo Horizonte, a Escola de Aprendizes e
Artífices, origem do atual CEFET-MG.

Com 32 alunos e 10 servidores, o estabeleci-
mento possuía oficinas para o aprendizado de mar-
cenaria, ferraria, sapataria, ourivesaria e carpintaria,
funcionando onde hoje é a Escola de Música da
Universidade Federal de Minas Gerais.

O CEFET-MG passou por várias transforma-
ções desde a sua fundação, em 1910, sempre com o
objetivo de adequar o ensino profissionalizante à
demanda de mão-de-obra. Conta atualmente nove
cursos do 2 9 grau: Eletrônica, Eletrotécnica,
Edificações, Estradas, Mecânica, Química, Sanea-
mento, Eletromecânica e Informática. No nível supe-
rior, ministra os cursos de Engenharia Elétrica e
Mecânica. Possui também pós-graduação e habilita-
ção de professores do 2 2 grau.

Além dos permanentes, a instituição oferece
cursos não permanentes, visando a atender a neces-
sidades prementes do setor industrial.

Portanto. há 80 anos, o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-
MG - contribui para a formação de mão-de-obra
técnica, ocupando uma sólida posição no cenário
educacional do País.

Vivendo o presente com os olhos no futuro, o
CEFET-MG destaca-se entre os pilares que susten-
tam a educação profissionalizante em nosso Estado.

Esperamos que nossos pares aprovem esta
proposição, tendo em vista sua inegável justiça.

REQUERIMENTO N2	199

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve, nos termos
do art. 233, XII, do Regimento Interno, requer a V.
Exa. sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Secretário de
Estado de Assuntos Municipais informações acerca
dos programas desenvolvidos por aquela Secretaria
desde 1995, especificando o número de contratos e
convênios firmados, o montante de recursos aplica-
dos por esses programas, bem como os destinatários
desses recursos.

Sala das Comissões, de	de 1999.
Deputado...
Justificação: Considerando a importância

estratégica da Secretaria de Assuntos Municipais,
mormente no que tange ao desenvolvimento da
integração entre as ações do Estado e dos municípi-
os, bem como o grande volume de convênios firma-
dos por aquele órgão, entendemos ser atribuição
deste parlamento examinar, de maneira mais acurada,
os programas executados pela mencionada Secreta-
ria.

A providência ora requerida se insere na esfe-
ra de competência desta Casa, sendo pertinente e
oportuno o seu escopo, em vista da atual conjuntura
política, econômica e administrativa do Estado.

Pedimos, pois, o apoio deste Plenário ao re-
querimento em tela, na certeza de sua importância
para o Estado.

EMENDA N 2 AO PROJETO DE LEI N 2 199

Suprima-se o inciso IV do art. 10.

Sala das Reuniões, de	de 1999.

Deputado...
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Justificação: O art. 10 do projeto prevê a
possibilidade de contratação "para atender a neces-
sidade temporária, de excepcional interesse públi-
co, desde que destinada aos fins especificados em
seus incisos 1 a IV.

O inciso IV prevê a contratação "para atender
a outras situações consideradas de excepcional inte-
resse público, definidas em lei específica" (grifo nos-
so). Na forma em que se encontra redigido, tal
dispositivo poderá ensejar contratações desenfrea-
das e irregulares, mediante o argumento genérico e
subjetivo de "excepcional interesse público".

Pretende a emenda restabelecer a autonomia
normativa da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, autonomia essa inerente a todas as
Secretarias de Estado. E imprópria, portanto, a su-
bordinação daquela Secretaria à Procuradoria-Geral
quanto à orientação normativa, ressalvados os ca-
sos em que a orientação se refere a aspectos jurídi-
cos, estes sim de competência da Procuradoria,
conforme disposto no art. 128 da Constituição do
Estado.

EMENDA N2 AO PROJETO DE LEI N2 199

EMENDA N2 AO PROJETO DE LEI N 2 199
Dê-se ao 'caput do art. 15 a seguinte reda-

ção:
"Art. 15 - Na esfera do Poder Executivo, a

orientação normativa e a supervisão geral das ativi-
dades decorrentes da aplicação desta lei competirão
à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, ouvida a Procuradoria-Geral do Esta-
do quanto às questões de natureza jurídica."

Sala das Reuniões, de	de 1999

Deputado...

Justificação: Em sua forma original, o "caput" do
art. 15, ao especificar: "ouvida previamente a Procura-
doria-Geral do Estado, relativamente à orientação
normativa', previa a competência da Procuradoria-
Geral do Estado para opinar sobre questões relativas
à orientação normativa das atividades decorrentes da
aplicação da lei gerada pelo projeto em discussão.

Acrescente-se ao art. 4 2 a expressão "prefe-
rencialmente", após o termo "instaladas".

Sala das Reuniões, de	de 1999.

Deputado....

Justificação: A expressão que pretendemos
acrescentar por meio da presente emenda visa a dar
á norma contida no dispositivo maior flexibilidade, já
que o critério nela definido nem sempre poderá ser
observado, de maneira estrita, pelo Tribunal. O que
se objetiva, na verdade, é que, no caso de haver mais
de uma comarca onde se cogite da instalação de
Turma Recursal, seja dada preferência àquela que
atenda à exigência consignada no artigo, admitidas
outras hipóteses, nos casos em que o cumprimento de
tal exigência se mostre inexeqüível ou inconveniente.

(Texto do art. 4 1' do projeto:
"Art. 4 - As Turmas Recursais serão instaladas

nas comarcas onde haja, no mínimo, quatro juízes
titulares.").



5- QUESTÃO DE ORDEM

5.1 Conceito
A dúvida sobre interpretação do Regimento,

em sua aplicação ou no que se referir à Constituição,
no encaminhamento dos trabalhos, considera-se
questão de ordem (art. 165).

5.2 Formalidades e oportunidades
- A questão de ordem será formulada no prazo

de 5 minutos, com clareza e com indicação do precei-
to que se pretende elucidar (art. 166).

- Se o Deputado não indicar inicialmente o
preceito, o Presidente da Assembléia retirar-lhe-á a
palavra e determinará sejam excluídas da ata as
alegações feitas (art. 166, § 12).

- O orador, na tribuna, não poderá ser inter-
rompido para argüição de questão de ordem, salvo
com o seu consentimento (art. 166, § 29).

- As questões de ordem consentidas pelo
orador serão computadas no prazo de que ele dispu-
ser para seu pronunciamento (art. 163).

- Durante a ordem do dia, só poderá ser
argüída questão de ordem atinente à matéria que
nela figurar (art. 166, § 39)

- Sobre a mesma questão de ordem, o Depu-
tado poderá falar uma vez (art. 166, § 49).

5.3 Decisão
- A questão de ordem formulada no Plenário

será resolvida em definitivo e tempestivamente pelo
Presidente da Assembléia (art. 167).

- As decisões de caráter normativo sobre
questões de ordem são publicadas como anexo do
Regimento Interno.

5.4 Recurso sobre decisão

- Quando a decisão for relacionada com a
Constituição, poderá o Deputado suscitante dela
recorrer para o Plenário, ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça (art. 167, § 1).

- O recurso somente será recebido se entre-
gue à Mesa, por escrito, no prazo de 2 dias, a contar
da decisão (art. 167, § 2).

- O recurso será remetido à Comissão de
Constituição e Justiça para emissão de parecer no
prazo de 10 dias, a contar de sua remessa (art. 167,
§ 3).

- Enviado à Mesa e publicado, o parecer será
incluído na ordem do dia para discussão e votação
(art. 167, § 4).

5.5 Nas comissões

O Membro de comissão poderá argüir questão
de ordem ao seu Presidente, permitido o recurso
para o Plenário, ouvida a Comissão de Constituição
e Justiça, quando a questão de ordem for relaciona-
da com a Constituição.
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6- DATAS, EVENTOS E PRINCIPAIS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS
AOS TRABALHOS ORDINÁRIOS DA ASSEMBLÉIA

JANEIRO
1 - 1 2 de janeiro - posse do Governador e do

Vice-Governador do Estado.
2 Até o dia 20— entrega pelos Deputados do

diploma expedido pela Justiça Eleitoral, com a co-
municação do nome parlamentar (prenome e um
nome, dois nomes ou dois prenomes) e da legenda
partidária (art. 4 9 do Regimento Interno).

A entrega da documentação será feita pelo
Deputado ou por intermédio de seu partido, na Se-
cretaria-Geral da Mesa.

3 - Até o dia 30 - publicação no "Diário do
Legislativo" da lista dos Deputados diplomados, em
ordem alfabética e com a indicação das respectivas
legendas partidárias, preparada pela Secretaria-Geral
da Mesa (art. 4, § l, do Regimento Interno).

4 - Entrega à Mesa, pelo Deputado eleito, da
declaração de bens indispensável à posse (observa-
do o disposto no parágrafo único do art. 258 da
Constituição do Estado e no art. 6, VIII, do Regimen-
to Interno).

5— Entrega à Mesa pelos Deputados, antes do
término do mandato, da declaração de bens (art. 6,
VIII, do Regimento Interno).

6 - Preparação das reuniões destinadas à
posse dos Deputados eleitos e à eleição da Mesa da
Assembléia.

FEVEREIRO
1 - Realização das reuniões preparatórias

destinadas à posse dos Deputados e à eleição dos
membros da Mesa.

19 de fevereiro às 14 horas - primeira reunião
preparatória (independentemente de convocação) -
posse dos Deputados diplomados (art. 5 2 do Regi-
mento Interno).

2— Publicação no "Diário do Legislativo" do dia
imediato ao da posse - 2 de fevereiro - da relação
dos Deputados empossados, a qual será republicada
sempre que ocorrerem modificações (art. 79 do Regi-
mento Interno).

3—A eleição da Mesa será realizada a partir da
posse dos Deputados (art. 89 do Regimento Interno).

4 - Após a posse dos membros da Mesa da
Assembléia, o Presidente declarará instalada a
legislatura. Comunicação às altas autoridades fede-
rais e estaduais da eleição da Mesa da Assembléia
(arts. 10 e 12 do Regimento Interno).

5 - Designação, pela Mesa, do Corregedor e
do Corregedor Substituto (art. 91 do Regimento
Interno).

6— (**) - 15 de fevereiro - instalação da sessão
legislativa ordinária. Leitura, em Plenário, da mensa-
gem e dos planos de governo enviados pelo Gover-
nador do Estado.

7 - Realização de reunião com as lideranças
para definir a composição partidária das comissões
permanentes.

8— Até 5 dias úteis após a instalação da V2 e da
3? Sessões Legislativas Ordinárias - designação dos
membros das comissões permanentes pelo Presi-
dente da Assembléia, os quais deverão ser indicados
pelos Líderes das bancadas ou de blocos parlamen-
tares.

9—Até 5 dias após o início da sessão legislativa
ordinária - indicação à Mesa, pelas bancadas, do
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nome do respectivo Líder, escolhido em reunião por
elas realizada para esse fim (art. 67, § l, do Regi-
mento Interno).

A indicação será formulada em ata, cuja cópia
será encaminhada à Mesa (art. 67, § 2, do Regimen-
to Interno).

Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na
proporção de um por dez Deputados, ou fração da
respectiva bancada (art. 67, § 4, do Regimento
Interno).

10— Realização, até os 5 dias seguintes ao da
constituição das comissões permanentes, de reuni-
ões com a finalidade de se elegerem os respectivos
Presidentes e Vice-Presidentes, escolhidos entre os
membros efetivos.

11 - No início de cada sessão legislativa ordi-
nária (sem data fixa) - indicação, pelo Governador,
de seu Líder e Vice-Líder.

12 - Até 60 dias após a abertura da sessão
legislativa ordinária - 15 de fevereiro - apresenta-
ção, pelo Governador do Estado, da prestação de
contas referente ao exercício anterior (inciso XIX do
art. 62 da Constituição do Estado).

MAIO
1 - () Até o dia 15 de maio - encaminhamento,

pelo Governador, à Assembléia do projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (art. 68, II, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição do Estado).

JUNHO
1 - (*) 30/6 - envio do projeto da Lei de

Diretrizes Orçamentárias para sanção.

(**) 30/6 - encerramento do 19 período da
sessão legislativa ordinária.

AGOSTO
- jQ de agosto - início do 22 período da sessão

legislativa ordinária.

SETEMBRO
1 - () - 30/9 - até três meses antes do

encerramento do 1 9 exercício financeiro - encami-
nhamento, pelo Governador do Estado, do Plano
Plurianual de Ação Governamental (art. 68, II. do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Cons-
tituição do Estado).

2— (*) - até três meses antes do encerramento
do exercício financeiro - encaminhamento, pelo Go-
vernador do Estado, do projeto da Lei Orçamentária
do Estado (art. 68, II, do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição do Esta-
do).

NOVEMBRO
1 - Encaminhamento à Mesa, pelos Presiden-

tes de comissões, do relatório das atividades das
comissões.

DEZEMBRO
1 - Ultima reunião ordinária da sessão legislativa

ordinária - leitura, pelo 1 2-Secretário, do relatório das
atividades da Assembléia Legislativa.

2 - Publicação das decisões de caráter
normativo sobre questões de ordem, que deverão
ser registradas em livro próprio, com índice remissivo
(art. 169 do Regimento Interno).

3 - (") - 15/12 - encerramento da sessão
legislativa ordinária - Prazo para devolução para
sanção do:

- Projeto da Lei Orçamentária do Estado:
- Plano Plurianual de Ação Governamental.
4— Preparação da reunião solene para a posse

do Governador e do Vice-Governador do Estado.
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Obs.: Semanalmente, será publicada no "Diá-
rio do Legislativo" a relação das comissões perma-
nentes, com a designação de local, dia e hora das
reuniões, bem como os nomes dos seus membros
efetivos e suplentes (art. 109 do Regimento Interno).

A sessão legislativa ordinária não será encer-
rada sem a aprovação do projeto da Lei do Orçamen-
to Anual, nem interrompida sem a aprovação do

projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 13, §
2, do Regimento Interno).

(*) Prazo sujeito a alteração, dependendo de
lei complementar, prevista no art. 159, 1 e li, da
Constituição do Estado.

(**) As reuniões previstas para as datas indicadas
serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.
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7- PROGRAMAS E PROJETOS

7.1 Apoio à atividade legislativa

7.1.1 Aperfeiçoamento do Regimento Interno
As alterações efetuadas no Regimento Interno

em 1997, que entram em vigorem 1999, com o início
da nova legislatura, deram maior racionalidade ao
processo de formação de bancadas. Entre outras
alterações, foram aumentadas as exigências numé-
ricas para a formação de bancadas e para a indica-
ção de Vice-Líderes.

Outra alteração importante refere-se à diminui-
ção na composição da Mesa da Assembléia, que
teve o número de Vice-Presidentes reduzido de três
para dois e o de Secretários, de cinco para dois. A
partir da próxima legislatura, também mudam os
critérios de constituição de bloco parlamentar: os
blocos só serão constituídos a partir da adesão de,
no mínimo, 1/5 dos membros da Assembléia.

Foram também introduzidas no Regimento In-
terno, já estando em vigor desde 1997, medidas que
possibilitam a valorização do trabalho das comis-
sões, a dinamização das reuniões de Plenário, a
ampliação da participação da sociedade no parla-
mento estadual e o aperfeiçoamento e a agilização
do processo legislativo.

7.1.2 Uso do painel eletrônico
Por determinação regimental, o painel eletrôni-

co é utilizado para registrar a presença dos Deputa-
dos durante as reuniões de Plenário, para efetuar as
votações de proposições (exceto nos processos de
votação simbólica e nos casos de escrutínio secreto
que obedeçam a procedimentos regimentais especí-
ficos), bem como para as verificações de votação.

Essa utilização será ampliada e otimizada,
pois no painel será registrada a presença dos Depu-
tados nas comissões e a realização de reuniões das
comissões permanentes e temporárias.

7.1.3 Programa permanente de capacitação
de profissionais de apoio
Por meio da estruturação da carreira e de

cursos promovidos pela Área de Ensino e Extensão
(AEE) da Escola do Legislativo, têm sido multiplica-
das as iniciativas de aperfeiçoamento e atualização
dos servidores, de modo a fornecer aos Deputados
todo o apoio técnico logístico, formal e de conteúdo
temático necessário ao desenvolvimento da ativida-
de parlamentar (ver também item 43. - Política de
pessoal).

Estão também a cargo da AEE os cursos
preparatórios de admissão na Assembléia, segunda
etapa dos concursos públicos promovidos pela insti-
tuição.

Após a seleção na primeira etapa do concurso,
os candidatos serão preparados para o exercício de
atividades na Assembléia, mediante curso com dura-
ção de três semestres e de caráter eliminatório, cujo
objetivo é o conhecimento da instituição e a
instrumentalização do futuro servidor para que possa
se integrar ao corpo funcional da Casa com proficiên-
cia e rapidez.

7.1.4 Cadastro de especialistas
Visando a criar melhores condições de

assessoramento aos parlamentares nas diversas
áreas legislativas, a Assembléia montou um cadastro
de profissionais externos para prestação de serviços
técnicos especializados, nas áreas de Administração
Pública, Ciência Política, Ciência e Tecnologia, Direi-
to Administrativo, Direito Constitucional, Direito do
Consumidor, Direito Eleitoral, Direito Municipal, Direi-
to Tributário, Direitos Humanos, Educação e Cultura,
Meio Ambiente e Recursos Naturais, Orçamento e
Fiscalização, Políticas Públicas, Processo Legislativo,
Redação de Documentos e Pronunciamentos Parla-
mentares, Saúde e Saneamento, Técnica Legislativa,
Turismo, Indústria e Comércio.
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7.1.5 Formação de especialistas
Em convênio com a Universidade Federal de

Minas Gerais, por intermédio dos seus cursos de pós-
graduação em Direito, a Escola do Legislativo ofere-
ce curso de especialização em assessoria técnico-
legislativa avançada (pós-graduação lato sensu),
destinado prioritariamente a servidores da Casa.

A partir de 1999, em convênio com a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, será ofereci-
do, a servidores de Casas Legislativas, assessores e
outros profissionais que interajam com o parlamento,
curso de formação multidisciplinar com o objetivo de
possibilitar o acompanhamento e a cobertura das
atividades parlamentares e a interação no processo
legislativo.

7.1.6 Sistematização e consolidação da
legislação estadual

O conjunto das normas jurídicas em vigor no
Brasil e no Estado de Minas Gerais apresenta acúmulo
e superposição de matérias, fato que dificulta o seu
entendimento e aplicação. Um grupo de trabalho
composto de parlamentares e consultores está rea-
lizando estudos para sistematizar e consolidar a
legislação mineira, com o objetivo de facilitar sua
compreensão, expurgando textos já revogados e
aglutinando normas que tratam da mesma matéria.

7.2 lnterlocução com a sociedade
7.2.1 Interiorização dos trabalhos das

comissões
Seguindo as diretrizes da Mesa da Assembléia

para o biênio 97/98, as comissões passaram a
agendar mais visitas e reuniões no interior do Estado,
ampliando as oportunidades de diálogo com as co-
munidades. As reuniões, marcadas a partir de reque-
rimento de Deputado, podem servir à exposição de
temas de interesse da comunidade visitada, por
parte de especialistas ou dos parlamentares que
integram a co-missão.

Também tornaram-se comuns as audiências
públicas em cidades do interior do Estado. Nessas

oportunidades, as comissões tomam depoimentos
de diversos segmentos e lideranças da região, co-
lhendo subsídios para a elaboração da legislação
estadual e para iniciativas políticas das comissões.
Houve, ainda, acréscimo substancial no número de
visitas, para apurar fato ou conhecer problema que
esteja afetando a vida de uma determinada comuni-
dade ou segmento.

7.2.2 Interlocução com a sociedade civil
7.2.2.1 Ciclos de debates

Iniciados em 1991, os ciclos de debates têm
por objetivo propiciar a reflexão sobre temas de
relevância na conjuntura nacional, trazendo à As-
sembléia parlamentares, especialistas e autoridades
de diferentes setores. Entre os temas discutidos,
destacam-se o cooperativismo e o associativismo, a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, a
segurança pública, a implantação da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, o desenvolvimento
de empresas de base tecnológica, o agribusiness e
a reforma do Estado, com destaque para a constitui-
ção e o papel das organizações sociais.

7.2.2.2 Fóruns técnicos
Os fóruns técnicos visam a promover estudos

de temas cujo grau de especificidade requer a parti-
cipação de especialistas e representantes de entida-
des civis e de órgãos públicos. Cada fórum envolve
a reunião de grupos de trabalho e a realização de
plenárias, culminando na aprovação de um docu-
mento final que passa a constituir subsídio para a
atividade legislativa e para as ações do Executivo.

A lei sobre a política cultural do Estado, a
criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a lei que dispõe sobre
inspeção e fiscalização de produtos de origem ani-
mal e a lei sobre uso, manejo e conservação do solo
são exemplos dos resultados dessa iniciativa. Os
mais recentes fóruns técnicos trataram de seguridade
social do servidor público, fomento florestal, ensino
fundamental sob a nova legislação e gestão de
recursos públicos e cidadania.
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7.2.2.3 Seminários legislativos
Eventos de grande porte sobre temas da con-

juntura, os seminários legislativos reúnem represen-
tantes de órgãos públicos e entidades da sociedade
civil que tenham atuação na área. Uma comissão
interinstitucional, em conjunto com a Assembléia,
cuida do planejamento das atividades preparatórias
do seminário.

Definida a pauta do encontro, formam-se co-
missões técnicas para discutir e desenvolver os
subtemas propostos, que, depois de discutidos, trans-
formam-se em um único documento, submetido a
votação na plenária final. Esse documento passa a
constituir importante subsídio para ações legislativas
(emendas constitucionais, deliberações, projetos de
lei, requerimentos, entre outras).

A Assembléia Legislativa já promoveu seminá-
rios sobre reforma agrária, educação, políticas agrí-
cola e agrária, saneamento, moradia, recursos
hídricos, turismo e direitos humanos. Dos resultados
diretos de seminários legislativos, originaram-se, entre
outras, as seguintes leis: Política Estadual de Desen-
volvimento Agrícola (Lei n 9 11.405, de 28/1/94);
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - Funderur
(Lei ng 11.744, de 16/1/95); Política Estadual de
Saneamento Básico (Lei n 2 11.720, de 29/12194);
Fundo Estadual de Saneamento Básico (Lei n 9 11.719,
de 28/12/94); Fundo Estadual de Habitação (Lei n
11.830, de 6/7/95); Política Estadual de Recursos
Hídricos (Lei n 2 11.504, de 20/6/94); Plano Mineiro de
Turismo (Lei flQ 12.398, de 12/12/96); e Conselho
Estadual de Turismo (Lei n g 12.396, de 12/12/96).

7.2.2.4 Audiências públicas regionais
Previstas na Constituição do Estado, as audi-

ências públicas regionais tiveram início em 1993,
criando uma oportunidade inédita de aproximação
do Legislativo estadual com as prefeituras, câmaras
municipais e entidades representativas da socieda-
de. Promovidas pela Assembléia Legislativa, elas
passaram a contar também, a partir de 1995, com a
participação formal dos Poderes Executivo e Judiciá-
rio em sua realização.

Seu objetivo principal é oferecer aos poderes
públicos um conhecimento cada vez mais aprofun-

dado das realidades regionais de Minas, tendo em
vista a atividade legislativa, o planejamento
socioeconômico e a elaboração da proposta orça-
mentária. Buscam ainda garantir a efetiva participa-
ção do cidadão junto a seus representantes, na
identificação e na discussão dos problemas sociais e
econômicos do Estado.

As audiências ocorrem em cidades-sedes es-
colhidas previamente e são precedidas da mobilização
de cada município. A prefeitura e a câmara de Vere-
adores assumem a organização da audiência públi-
ca municipal, na qual são definidas até cinco propos-
tas prioritárias e eleitos os delegados que participa-
rão das audiências regionais.

Em 1997, foi introduzida importante modifica-
ção no processo, com o Governo do Estado definin-
do previamente o volume de recursos destinados ao
atendimento das propostas de cada região. Na audi-
ência regional, os participantes escolhem as propos-
tas prioritárias da região e elegem uma comissão de
representação, que tem a competência de acompa-
nhar a inclusão das proposições no orçamento do
Estado.

7.2.2.5 Teleconferências
Constituem a mais nova modalidade de inter-

câmbio da Assembléia com a sociedade, com a
utilização dos modernos recursos de telecomunica-
ção. Transmitidas ao vivo, por meio de satélite,
permitem que exposições e debates sobre temas
relevantes do Estado e do Pais tenham acompanha-
mento e participação direta dos 853 municípios mi-
neiros. Iniciadas em 1997, as teleconferências já
discutiram a gestão de recursos para o ensino funda-
mental, o código de trânsito, o ensino municipal e os
repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino e de Valorização do Magistério
(Fundão), os planos e seguros privados de assistên-
cia à saúde e a legislação eleitoral.

7.2.2.6 Informação prévia
Depois de recebidas pela Mesa da Assem-

bléia, as proposições legislativas são entregues a
uma equipe de consultores encarregada de elaborar
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uma análise prévia das matérias, que é encaminhada
aos gabinetes, às instituições públicas e entidades
da sociedade civil interessadas. Com essa iniciativa,
a Assembléia facilita a ampla compreensão das
proposições que tramitam na Casa.

7.2.3 Atendimento ao cidadão
Logo na entrada da sede da Assembléia, no

Palácio da Inconfidência. o visitante encontra o Cen-
tro de Atendimento ao Cidadão (CAC), com serviços
de informação e pesquisa que permitem o acesso
aos bancos de dados existentes - internos e exter-
nos - e às publicações do Legislativo. Qualquer
interessado pode encomendar, pessoalmente ou por
telefone, pesquisas sobre projetos de lei, legislação
vigente, resultados das audiências públicas regio-
nais, jurisprudência do Tribunal de Alçada de Minas
Gerais e dados do Prodasen e do Senado Federal.

O CAC também dispõe de um serviço de aten-
dimento ao consumidor, o Procon Assembléia. Ali, o
cidadão recebe informação e orientação sobre seus
direitos nos casos de contratos de aluguel, prestação
de serviços ou aquisições de bens e equipamentos.
Além de intermediar soluções em caso de conflito, os
consultores do Procon assessoram prefeituras e
entidades do interior, que ainda têm dificuldade de
acesso à legislação do setor.

Utilizando o serviço "Fale com as Comissões",
também disponível no CAC, o cidadão pode encami-
nhar sugestões para aperfeiçoar projetos em
tramitação na Assembléia, bem como propostas ou
denúncias em relação a qualquer instituição pública,
que são encaminhadas à análise das comissões
permanentes. Funciona, subordinado ao CAC, um
posto de identificação para emissão de carteiras de
identidade e atestado de bons antecedentes, com
operação sob a responsabilidade técnica da Secre-
taria de Estado da Segurança Pública.

7.2.4 Educação para a cidadania
A Assembléia de Minas mantém um programa

permanente de educação para a cidadania, com proje-
tos especiais para estudantes universitários e alunos
dos ensinos fundamental e médio. Para as crianças na

faixa de 9 a 12 anos, a Assembléia desenvolveu o
projeto Cidadão Mirim - uma coleção de cinco livros de
literatura infantil acompanhados de um jogo com as
noções básicas do processo legislativo.

Há projetos especiais para atendimento a ado-
lescentes - que assistem ao vídeo "Legislativo: Ca-
minho da Democracia", produzido pela Assembléia -
e a estudantes do 3 9 grau, para os quais foi implan-
tado o Projeto Jornada Universitária, envolvendo
visitas técnicas, palestras e debates.

Por intermédio da Área de Ensino e Extensão
(AEE) da Escola do Legislativo são promovidos, ainda,
seminários e cursos de formação política abertos à
participação de servidores públicos e outros interessa-
dos, para a discussão de temas como governabilidade.
direitos humanos, reforma do Estado, globalização,
políticas públicas e ideologias contemporâneas. Essas
iniciativas envolvem professores de instituições
renomadas como a Escola de Governo de São Paulo,
a USP, a UFRJ. o IUPERJ e a UFMG.

7.2.5 Disseminação da informação
7.2.5.1 Boletim informativo sobre o trabalho das

comissões
A Comissão de Fiscalização Financeira e Or-

çamentária tomou a iniciativa de editar, com periodi-
cidade bimestral, um boletim informativo que analisa
os dados mais relevantes da execução orçamentá-
ria, detalhando as despesas e os investimentos rea-
lizados nas diversas áreas de atuação do Estado. O
boletim é distribuído a Deputados, e dos demais
cidadãos e a entidades interessadas.

Outras comissões vêm também se valendo da
edição de informativos para divulgar o andamento de
seus trabalhos. Quando oportuno, tratam de elabo-
rar cartilhas ou manuais que buscam orientar o
cidadão na busca da afirmação de seus direitos e na
resolução de problemas em diferentes áreas, como a
defesa do consumidor ou a preservação ambiental.

7.2.5.2 Internet
Pioneira na utilização dos modernos recursos

e possibilidades da Internet, a Assembléia Legislativa
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de Minas implantou e vem mantendo um "site" dentro
da Internet que possibilita o acesso à agenda do dia,
aos principais acontecimentos da Casa e a toda a
matéria legislativa publicada no "Diário do
Legislativo"— suplemento do "Minas Gerais", órgão
oficial do Estado.

O "site" permite ainda acesso a dados sobre
tramitação de projetos e à legislação em vigor, inclu-
indo a Constituição Estadual. Também estão dispo-
níveis os resultados da última eleição para Deputado
e informações detalhadas sobre os municípios minei-
ros, entre outras opções.

7.2.5.3 TV Assembléia
A TV Assembléia faz transmissões ao vivo das

reuniões de Plenário e dos principais eventos da
Casa. Mostra o que ocorreu nas comisões e veicula
programas informativos, educativos e de debates. As
transmissões ocorrem de segunda a sexta, com 14
horas de programação diária.

Inaugurada em 30 de novembro de 1995, foi a
primeira emissora de TV legislativa do País. Hoje
atinge 120 mil domicílios na Região Metropolitana,
pelo sistema de TV a cabo. A partir de outubro de
1998, a Assembléia iniciou um trabalho de ampliação
do sinal da TV para o interior, por meio de satélite
digital, via Embratel.

7.2.5.4 Publicações
A Assembléia mantém publicação diária - o

"AL Informa" - com a programação das reuniões de
comissões e de Plenário e com o resumo dos princi-
pais fatos do dia anterior. Traz o registro dos eventos
da Assembléia e, quando necessário, informações
administrativas de interesse do servidor. A publica-
ção, impressa, é distribuída aos gabinetes parlamen-
tares, à imprensa e aos diversos setores da Casa.
Todas essas informações estão também disponíveis
na Internet.

Outra publicação periódica da Casa, dirigida
ao público em geral, é a "Revista do Legislativo". De
periodicidade trimestral e distribuição gratuita a auto-
ridades, bibliotecas, universidades, entidades, mídia
e formadores de opinião, a revista trata, com profun-

didade, de temas de interesse da sociedade e do
Legislativo, por meio de reportagens e artigos.

7.2.6 Espaço Político-Cultural
Formado pelo teatro, pela galeria de arte do

hall principal e pela tribuna popular, o Espaço Políti-
co-Cultural é um incentivo às manifestações culturais
e políticas do Estado, dispondo da infra-estrutura
necessária à realização de eventos. O teatro é aberto
à apresentação de espetáculos variados e serve à
promoção de palestras e à exibição de filmes. Na
galeria, a agenda das exposições privilegia iniciati-
vas coletivas e mostras que se relacionem, de algu-
ma forma, aos temas presentes no processo
legislativo. A tribuna é palco de manifestações cole-
tivas, acolhendo movimentos de trabalhadores, as-
sociações comunitárias e encontros de organiza-
ções não governamentais.

7.2.7 Produção técnica e acadêmica
7.2.7.1 Publicações técnicas

Com a publicação semestral, pela Escola do
Legislativo, dos "Cadernos da Escola do Legislativo",
um público mais amplo tem acesso às idéias e
propostas dos convidados que participam dos deba-
tes e cursos promovidos pela Assembléia. Os "Ca-
dernos" trazem, ainda, documentos, artigos e rese-
nhas que visam ao aprofundamento da reflexão em
torno dos temas políticos e culturais da atualidade.

A Escola do Legislativo publica também a
coleção "Passo a Passo", que visa facilitar o acesso
do público externo às informações necessárias ao
acompanhamento efetivo dos trabalhos realizados
pelo Poder Legislativo.

A Escola editou, ainda, o "Glossário de Termos
Parlamentares", contendo mais de 500 verbetes de
uso freqüente pelos parlamentares no exercício de
suas funções. Estão disponíveis três versões da
publicação: português—inglês, português—francês e
português—espanhol.

Há ainda uma pesquisa sobre a composição
institucional da Assembléia de Minas, desde o ano
de 1947 até os dias atuais. Quando publicado, esse
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trabalho permitirá uma consulta precisa sobre a com-
posição das Mesas, comissões técnicas, lideranças
e Deputados, em todas as legislaturas do período.

7.2.7.2 Memória política
Outra iniciativa importante é a constituição de um

Centro de Memória Política, em fase de organização. O
Centro vai reunir arquivos para consulta e peças histó-
ricas para visitação, entre manuscritos, livros, fotogra-
fias, periódicos e fitas de vídeo, além de diplomas,
troféus, bandeiras, medalhas e emblemas.

Relacionado à memória política de Minas, tam-
bém está em andamento o projeto de história oral,
com a edição de livros a partir do depoimento de
políticos que tiveram importância na história de Mi-
nas nas últimas décadas. O conjunto de depoimen-
tos compõe documento histórico capaz de elucidar
fatos e indicar tendências de escasso ou contraditó-
rio registro.

Os dois primeiros volumes registram a história
de dois Deputados da Assembléia Constituinte de
1947, representantes das duas correntes políticas
que polarizaram a vida do País até 1964: o ex-
Deputado Fabrício Soares da Silva, da extinta UDN,
e um dos fundadores do também extinto PSD, Pio
Canedo. Os próximos volumes a serem publicados
trazem o depoimento de dois outros nomes importan-
tes na história política de Minas: Oscar Corrêa, da
UDN, e Armando Ziller, do PCB.

7.2.7.3 Dicionário Biográfico
Em trabalho conjunto com a Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (Centro de Estudos Mineiros
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas), a
Assembléia preparou a edição do Dicionário Biográ-
fico de Minas Gerais, com informações básicas de
mais de duas mil personagens da história de Minas,
no período entre 1889 e 1991. A obra traz referência
sobre homens e mulheres integrantes das elites
política, econômica e cultural do Estado. Além de
citar mineiros ilustres, inclui dados sobre brasileiros
de outros Estados cujo palco de atuação pública
tenha sido Minas Gerais.

7.2.7.4 Prêmio Escola do Legislativo
O Prêmio Escola do Legislativo consiste em

concurso de monografias inéditas sobre temas rela-
cionados com o Poder Legislativo, nas categorias
estudantil e profissional, com o objetivo de incentivar
a produção de trabalhos científicos que possam
subsidiar a elaboração legislativa e o exercício das
funções de controle e fiscalização. Na categoria
profissional, será premiada a melhor monografia
inédita sobre "Formas Concretas de Avaliação de
Políticas Públicas pelo Poder Legislativo. Na cate-
goria estudantil, o tema proposto é "Novos
Paradigmas da Atuação Político-Parlamentar".

7.3 Relacionamento com os poderes
públicos

7.3.1 Ação interestadual
Formada em 1992, a partir de iniciativa da

Assembléia Legislativa de Minas, a Comissão Inte-
restadual Parlamentar de Estudos para o Desenvol-
vimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco (Cl PE—São Francisco) desenvolveu,
durante vários anos, um trabalho de aglutinação dos
Legislativos estaduais em função da preservação e
do melhor aproveitamento dos recursos hídricos bra-
sileiros. Esse trabalho teve, como ponto alto, a pro-
moção do Seminário Parlamento das Aguas, em
1994.

As atividades de intercâmbio entre as várias
Assembléias Legislativas do Brasil, sob a liderança
da Assembléia de Minas, tiveram como resultado a
criação da União Nacional dos Legislativos Estadu-
ais (UNALE), em 1996. Inspirada em experiências
internacionais similares, a UNALE congrega todas as
Assembléias Legislativas do País e seus Deputados.
contando também com a participação de seus qua-
dros técnicos.

São objetivos da UNALE: promover a defesa
do regime democrático representativo e o fortaleci-
mento do federalismo; subsidiar diretamente o De-
putado no exercício da atividade parlamentar; repre-
sentar os Legislativos Estaduais junto ao governo
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federal e buscar sua inserção nas discussões dos
grandes temas nacionais; promover o aperfeiçoa-
mento e a modernização dos Legislativos estaduais.

7.3.2 Cooperação Estado-Município
7.3.2.1 Projeto Gestão Pública Regionalizada

Dentro do Programa de Intercâmbio e Coope-
ração Técnica com Instituições Públicas e Órgãos
Legislativos, a Assembléia realizou, durante o ano de
1997, o Projeto Gestão Pública Regionalizada, des-
tinado a Prefeitos, Vereadores e corpo técnico de
câmaras, prefeituras e associações microrregionais.

Oferecido em Belo Horizonte e nas cidades de
Patrocínio, Governador Valadares, Juiz de Fora,
Varginha, Passos, Divinópolis, Diamantina e ltuiutaba,
o projeto envolveu a realização de um curso com
abordagem dos diferentes aspectos da administra-
ção pública, da lei de licitações e contratos e do
processo legislativo.

O projeto teve como parceiros a Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social, a Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e a
UNA - Ciências Gerenciais.

7.3.2.2 Formação do agente municipal
Em continuidade ao seu programa de inter-

câmbio e cooperação, a Assembléia planejou a rea-
lização do curso de capacitação do agente público
municipal, em parceria com o Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Escola de
Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo.

O curso objetiva contribuir para a formação e
reciclagem dos profissionais que atuam na esfera do
poder público municipal, criando um espaço de refle-
xão e troca de conhecimentos atinentes à administra-
ção pública e, em particular, ao assessoramento
político-parlamentar. Entre os temas discutidos, des-
tacam-se "Introdução à Administração", "Processo
Legislativo", "Redação Legislativa", "Tribunal de Con-
tas: Organização e Competência" e "Prestação de
Contas".

7.4 Desenvolvimento e racionalização
administrativa

7.4.1 Readequação e padronização dos
gabinetes

A utilização mais racional do espaço e a busca
de padronização orientou o projeto que vem
readequando as instalações dos gabinetes parla-
mentares localizados no 2 2 andar do Palácio da
Inconfidência. Todos os gabinetes terão área de
90m2 , com salas de trabalho, copa e dois banheiros.
Uma moderna infra-estrutura de cabeamento
estruturado, com 33 pontos em cada gabinete, vai
dar aos parlamentares flexibilidade para conexão de
telefones, aparelhos de som ou computadores, indis-
tintamente.

7.4.2 Reorganização da Secretaria
A Secretaria da Assembléia passou por mais

uma etapa de reestruturação, dentro de uma perspec-
tiva de racionalização e enxugamento dos gastos
públicos. Agora as diferentes atividades de suporte
administrativo estão agrupadas em apenas três direto-
rias: a Diretoria Administrativa e Financeira, a Diretoria
Legislativa e a Diretoria de Informação e Comunicação.

A quase totalidade dos cargos comissionados foi
extinta, dando lugar á concessão de remuneração por
execução de tarefas diárias, um instituto que dá maior
autonomia aos gerentes e proporciona maior flexibili-
dade à estrutura da Secretaria, criando melhores con-
dições para o desempenho de suas tarefas.

7.4.3 Política de pessoal
Os servidores da Assembléia têm acesso a

uma carreira que privilegia o mérito e a disposição
individual de aperfeiçoamento. Por intermédio da
Área de Ensino e Extensão da Escola do Legislativo,
está em andamento um programa de formação per-
manente do servidor, que cria oportunidades diver-
sas de atualização e capacitação, tornando-os aptos
a prestar apoio técnico de qualidade à atividade
parlamentar.
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O programa oferece estudos básicos em quatro
áreas: "Poder Legislativo: aspectos históricos,
sociopolíticos e jurídicos"; "Estrutura e funcionamento
da Assembléia: uma visão institucional"; "Regimento
Interno e dinâmica do processo legislativo" e "Servidor
público, administração pública e sociedade". Cumpri-
das os estudos básicos, o servidor pode se inscrever
em diferentes cursos temáticos: "Estudos jurídico-
legislativos": "Estudos sociopolíticos': "Estudos de ad-
ministração pública"; "Estudos lingüísticos" e "Estudos
financeiros e orçamentários".

7.4.4 Informatização
Diferentes bases de dados foram desenvolvi-

das para apoiar o processo legislativo. Destacam-se
a de normas jurídicas (NJMG), a de tramitação de
matérias (MATE) e a de pronunciamentos (DISCUR-
SO). Todos os documentos gerados na elaboração
legislativa, desde o projeto original até a norma
publicada, estão acessíveis de forma simples e rápi-
da, por meio de moderno programa de computação

(BRS) que garante a integração entre as bases de
dados referenciais e textuais que apóiam a elabora-
ção legislativa (sistema LEGIS). Os parlamentares
contam, também, com sistemas especialmente cria-
dos para apoiar as rotinas dos gabinetes.

7.4.5 Comunicação interna
A Assembléia distribui, diariamente, para os

gabinetes e setores administrativos um "clipping"
que monitora e reproduz as noticias mais significati-
vas para o Legislativo mineiro, com base nos jornais
da Capital e nos de maior circulação no País. Sema-
nalmente um boletim informativo divulga as princi-
pais deliberações e decisões da Mesa da Assem-
bléia e publica editais e despachos da área adminis-
trativa. Outra publicação destinada à comunicação
interna é o "Parceria', jornal mensal com artigos e
matérias sobre eventos e ações da Assembléia.
Também são veiculadas reportagens de serviço e de
comportamento, entre outras. O público-alvo do "Par-
ceria" são os servidores e seus familiares.
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PARTE II

INFORMAÇÕES BÁSICAS ADMINISTRATIVAS



8- ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ALEMG

A administração da Secretaria da Assembléia abrange, em primeiro
grau, a Mesa da Assembléia; em segundo grau, a Secretaria-Geral da
Mesa e a Diretoria-Geral e, em terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta,
a Diretoria Legislativa, a Diretoria de Informação e Comunicação, a
Diretoria Administrativa e Financeira, a Procuradoria-Geral, a Assesso-
ria Especial da Maioria e da Minoria e a Assessoria de Planejamento
Estratégico.

77



DIRETORIA
LEGISLATIVA

OLE

DIRETORIA
DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

DIC

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

E FINANCEIRA
DAF

ESTRUTURA ORGÂNICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(Ordem de Serviço n° 3198 - Deliberação da Mesa n° 1.542198, modificada pela Deliberação da Mesa n° 1548198)

PLENÁRIO

MESA

RAL
	

DIRETORIA-
DA MESA
	

GERAL
SOM
	

DOE

PROCURADORIA-	 DIRETORIA-GERAL

	

GERAL
	

ADJUNTA

	

PGA
	 DOA

ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO
ASP

Área de Ensino e Extensão - AEE
Área de Finanças e Contabilidade - AFC
Área de Informática - AIN
Área de Material e Patrimônio - AMP
Área de Pessoal - APE
Área de Serviços Gerais - ASG

Área de Apoio ás Comissões - ACO	 Área de Comunicação Social - ACS
Área de Apoio ao Plenário - APL	 Área de Documentação e Informação - ADI
Área de Consultoria Temática - ACT	 Área de Projetos Institucionais - API
Área de Taquigrafia e Publicação - ATP	 Área de Rádio e TV - ARE
Assessoria Especial da Maioria e da Minoria - ASE

subordinação administrativa
-- subordinação técnica
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9 - Estrutura Administrativa da Assembléia Legislativa

DDR	FAX	ENDEREÇO
SALA/AN DAR

1 - DIRETORIA-GERAL - DGE	 290-7600 290-7610	Palácio da
Titular: Dalmir de Jesus	 Inconfidência— 111/11'

1.1 - DIRETORIA-GERAL ADJUNTA - DGA	 290-7600	 Palácio da
Titular: Pedro Paulo Dias Ladeira	 Inconfidência, 111/10

A - COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA - COS 290-7777	 Palácio da
Responsável: Ricardo Moreira Martins	 Inconfidência, 04/T

1.2 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASP 290-7700 290-7664 Edifício Tiradentes,6
Titular: Luiz Valadares de Abreu
1.3 - PROCURADORIA-GERAL - PGA	 290-7830	 Edifício Tiradentes,129
Titular: Sérgio José Barcelos

2— SECRETARIA-GERAL DA MESA - SGM
Titular: Paulo Rubens Navarro Vieira

3—DIRETORIA LEGISLATIVA - DLE
Titular: Maria das Dores Abreu Amorim

A - ASSESSORIA ESPECIAL DA MAIORIA E
DA MINORIA - ASE
Responsáveis: Fádua Hamdan de Matos Bayão

Carlos Eduardo Ribeiro de Navarro

3.1 - ÁREA DE APOIO ÀS COMISSÕES - ACO
Responsável: Paulo Roberto Milani

3.2 - ÁREA DE APOIO AO PLENÁRIO - APL
Responsável: Eduardo Vieira Moreira

3.3 - ÁREA DE CONSULTORIA TEMÁTICA - ACT
Responsável: Sabino José Fortes Fleury

3.4 - ÁREA DE TAQUIGRAFIA E PUBLICAÇÃO - ATP
Responsável: Juliana Jeha

290-7616 1 290-7613 1	Palácio da
Inconfidência - 06/SE

	

290-7620	 Palácio da
Inconfidência - 08/SE

	

290-7836	 Palácio da

	

290-7586	 Inconfidência - SE

	

290-7650	 Palácio da

	

290-7660	 Inconfidência, 21 e
22/SE

	

290-7631	 Palácio da

	

290-7632	 Inconfidência - 9 a
12/SE

	

290-7676	 Edifício Tiradentes, 150
ao 179

	290-7640	 Palácio da

	

290-7641	 Inconfidência - 14 a
17/SE

79



290-7800

290-7800 290-7811
290-7810
290-7661

290-7686
290-7687
290-7800

290-7837 '290-7587
290-7844
290-7855

290-7910 290-7698
290-7909

Palácio da
Inconfidência, 07ff

Palácio da
Inconfidência, 07ff

Palácio da
Inconfidência - SE
Edifício Tiradentes, 189

Palácio da
Inconfidência, 07ff

Edifício Tiradentes, 99

Edifício Tiradentes. 1

Av. Olegârio Maciel.
2.116

290-7875 290-7874 jEdifício Tiradentes, 13

290-7700 290-7964 lEdifício Tiradentes, 69

290-7727 290-7735 difício Tiradentes, 14
290-7730
290-7841 290-7587 Edifício Tiradentes. 99
290-7844
290-7755 290-7771	Rua Araguari, 1.515

ENDEREÇO
SALA/ANDAR

4— DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DIC
Titular: José Geraldo de Oliveira Prado

4.1 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ACS
Responsável: Luiz Antônio Ribeiro de Freitas
4.2 - ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - ADI
Responsável: Alaôr Messias Marques Jr.
4.3 - ÁREA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS - API
Responsável: Myriarn Costa de Oliveira
4.4 - ÁREA DE RÁDIO E TELEVISÃO - API
Responsável: Ramiro Batista de Abreu
5— DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Titular: Solange Ferreira
A - COORDENAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA - CSA
Responsável: José Agostinho Lopes
5.1 - ÁREA DE ENSINO E EXTENSÃO - AEE
Responsável: Theóphilo Moreira Pinto Neto
5.2 - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - AFC
Responsável: Aritoninho Rodrigues Goulart
5.3 - ÁREA DE INFORMÁTICA - AIN
Responsável: Marcelo Migueletto de Andrade
5.4 - ÁREA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AMP
Responsável: José Teodoro de Souza
5.5 - ÁREA DE PESSOAL - APE
Responsável: Herculano Lamounier Fernandes
5.6 - ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS - ASG
Responsável: Adelmo Gabriel Marques
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91 - DIRETORIA-GERAL - DGE

Titular: Dalmir de Jesus
Localização: Palácio da Inconfidência - sala 111 - 1 2 andar

Fone: (031) 290-7600
e-mail: dalmir@almg.gov.br

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender do assessoramento direto à Mesa nos
assuntos administrativos e da eficaz e eficiente gestão estratégico-
institucional da Secretaria da Assembléia.

ATRIBUIÇÕES

Planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades administrativas.
• Administrar em perfeita sintonia com as diretrizes emanadas da Mesa, garantindo-lhe o suporte de

informações ao processo decisório político, institucional e administrativo em qualquer assunto vinculado à
atuação da Secretaria da Assembléia.

• Dirigir executivamente as unidades administrativas subordinadas à Secretaria da Assembléia, na forma do
Anexo 1 da Deliberação da Mesa n2 1.542/98.

• Agir em parceria com o Secretário-Geral da Mesa, visando à obtenção de resultados e à otimização dos
recursos da Secretaria da Assembléia.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR

	 COMO SOLICITAR

Informações sobre:
estrutura orgânica da Assem-
bléia

• matérias submetidas à Mesa
• normas e diretrizes definidas pela

Mesa

DGE - Gabinete
Palácio da Inconfidência
sala 111 —1andar
Ramal: 7600

Comunicar-se com o responsável
pelo gabinete
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9.1.1 - Diretoria-Geral Adjunta - DGA

Titular: Pedro Paulo Dias Ladeira
Localização: Palácio da Inconfidência - sala 111 - 1 2 andar
Fone: (031) 290-7600
e-mail: ladeira@almg.gov.br

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender do suporte à Diretoria-Geral, para
embasamento de decisões nos níveis estratégico e organizacional, na
execução de tarefas que lhe forem especialmente delegadas.

ATRIBUIÇÕES

• Assessorar o Diretor-Geral e prestar-lhe apoio técnico, fornecendo subsídios para decisões administrativas.
• Propor políticas e diretrizes de caráter institucional e estratégico, em especial quanto ao controle de custos

e despesas dos Órgãos da Secretaria da Assembléia Legislativa.
• Supervisionar as atividades da Área de Orientação e Segurança, de acordo com as diretrizes da Mesa e

da Diretoria-Geral.
• Desenvolver estudos e projetos que subsidiem o Diretor-Geral na formulação de propostas de inovação

administrativa.
• Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria da Assembléia, assegurando os resultados

objetivados pelas atividades de suporte técnico, para a formulação de propostas de inovação administrativa.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

DGA - Assessoria	 Pessoalmente ou por telefone
Edifício Tiradentes - 14 2 andar
Ramais: 7998 / 7769

Elaboração da Previsão Anual de
Despesas Setoriais da Secretaria
da ALMG, em consonância com a
Lei Orçamentária e as políticas
institucionais
Acompanhamento mensal dos
gastos dos diversos setores
Análise das despesas previstas e
realizadas de cada área, adequan-
do-as aos recursos e às diretrizes
traçadas
Assessoramento aos Responsá-
veis de Área quanto à disponibili-
dade de verba para contratação
de serviços e aquisição de bens,
procedendo, quanto necessário,
aos respectivos remanejamentos
Consolidação, através de relatóri-
os mensais, das despesas realiza-
das para subsidiar decisões es-
tratégicas.
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9.1.1.1 - Coordenação de Orientação e Segurança - COS

Responsável: Ricardo Moreira Martins
Localização: Palácio da Inconfidência - térreo - conj. 04
Fone: (031) 290-7777
e-mail: moreira@almg.gov.br
e-mail: segurança@almg.gov.br
Segurança do Edifício Tiradentes
Localização: térreo
Fone: 290-7787

ATRIBUIÇÕES:

• Responsabilizar-se pelo planejamento, pelo controle, pelo desenvolvimento e pela execução das atividades
operacionais de orientação e segurança necessárias à implementação das ações institucionais e
organizacionais da ALEMG.

• Propor medidas preventivas e corretivas para melhoria das condições ambientais de Higiene e de Segurança
do Trabalho.

• Subsidiar a implantação, o desenvolvimento e a manutenção de ações visando à conscientização
prevencionista dos servidores da ALEMG.

• Auxiliar a prestação de informações, a orientação e o encaminhamento de pessoas no âmbito da ALEMG.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Pelos ramais 7904 ou 7777
Mediante ofício
Pelo e-mail da COS:
segurança @ almg.gov.br

Assessoria técnica
Avaliação de condições ambientais
e riscos potenciais
Cursos e palestras sobre preven-
ção e combate a incêndio
Treinamento de bngadistas de in-
cêndio e controladores de emer-
gência
Isolamento e sinalização de áreas
de risco

COS - Serviço de Segurança do
Trabalho
Palácio da Inconfidência - térreo
conj. 04
Fone: 290-7777

Abertura e fechamento de portas
Verificação e orientação para re-
gistro de problemas emergenciais
Controle de autorizações para
acesso à Casa fora do horário-
núcleo
Verificação e investigação de deli-
tos ocorridos no interior da ALE MG
Guarda de materiais achados nas
dependências da ALEMG
Segurança de pessoal nas depen-
dências da ALEMG
Retirada de pessoas inconve-
nientes, por perturbação da ordem
interna
Encaminhamento de portadores de
deficiência
Controle das garagens
Verificação da entrada e da saída
de materiais na ALEMG

COS - Serviço de Segurança
Patrimonial
Palácio da Inconfidência - térreo
conj. 04
Fone: 290-7777

Pelo ramal 7777
Com o segurança mais próximo
Mediante ofício
Observações:
1 - Para acesso à Casa fora do
horário-núcleo, é necessário o pre-
enchimento de formulário próprio
disponível na Central de Seguran-
ça (vide modelo, pág. 142). Esse
formulário deve ser entregue à
Central de Segurança dentro do
horário-núcleo.

2 - Para a entrada de bens parti-
culares (equipamentos, quadros,
mobiliários, etc.), deve-se preen-
cher formulário específico na Cen-
tral de Segurança (vide modelo,
pág. 143).
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SERVIÇOS PRESTADOS

SER VICOS
	

ONDE SOLICITAR
	 COMO SOLICITAR

Monitoramento eletrônico das de-
pendências
Acompanhamento da entrada e
da retirada de patrimônio de ter-
ceiros

COS - Serviço de Segurança
Patrimonial
Palácio da Inconfidência - térreo
conj. 04
Fone: 290-7777

Pelo ramal 7777
Com o segurança mais próximo
Mediante ofício

Desenvolvimento de plano de se-
gurança para solenidades
Acompanhamento e proteção de
autoridades ou de pessoas
convocadas para comparecer a
ALEMG
Verificação e análise de informa-
ções que possam influenciar o fun-
cionamento institucional
Credenciamento de pessoas nas
solenidades
Controle do pátio de estaciona-
mento (via de acesso)
Acompanhamento de reuniões no
Plenário, nos Plenarinhos, no Te-
atro e nas demais dependências
da ALEMG
Entrega de intimações das co-
missões parlamentares de inqué-
rito (apoio às comissões)

COS - Serviço de Segurança de
Eventos
Palácio da Inconfidência - térreo
conj. 04
Fone: 290-7777

Pelo ramal 7777
Com o segurança mais próximo
Mediante ofício
Pelo e-mail da COS:
segurança@ almg.gov.br
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9.1.2 - Assessoria de Planejamento Estratégico - ASP

Titular: Luiz Valadares de Abreu
Localização: Edifício Tiradentes - 6 9 andar
Fone: (031) 290-7700
e-mail: valadar@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Assessorar o Diretor-Geral no planejamento estratégico da instituição, compatibilizando-o com as diretrizes
estabelecidas pela Mesa da Assembléia.

• Responsabilizar-se pelo suporte técnico de planejamento e desenvolvimento a todas as áreas e unidades
da Secretaria da Assembléia Legislativa, garantindo o cumprimento das diretrizes da Mesa e da Diretoria-
Geral.

• Assegurar o alinhamento de sua área com a filosofia institucional.
• Executar tarefas afins.

SERVIÇOS PRESTADOS
SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR

	 COMO SOLICITAR

Informações sobre:
• estrutura e organização adminis-

trativa da Secretária da Assem-
bléia

• Manutenção e atualização do
Manual de Informações Básicas
Institucionais e Administrativas

• Planejamento institucional
• Suporte ao planejamento opera-

cional

ASP
	 Comunicar-se com o setor

Edifício Tiradentes - 6 9 andar
Ramal: 7700
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9.1.3 - Procuradoria-Geral - PGA

Titular: Sérgio José Barcelos
Localização: Edifício Tiradentes - 12 andar
Fone:(031) 290-7830
e-mail: barcelos@almg.gov.br

Papel institucional
Garantir permanente suporte jurídico à ALEMG para o desempenho de
sua missão institucional no que depender da eficaz e eficiente gestão
estratégico-organizacional de consultoria jurídica e representação
judicial e extrajudicial, em adequadas condições de qualidade, prazo e
custo.

ATRIBUIÇÕES:

• Orientar a Assembléia no sentido de pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.
• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, à execução, ao controle e ao

desenvolvimento das atividades de apoio à implementação das ações institucionais, organizacionais e
operacionais de consultoria jurídica e de representação judicial e extrajudicial da Assembléia.

• Representar a Assembléia em processo judicial ou extrajudicial e o Estado, quando se tratar de ato praticado
pelo Poder Legislativo ou por sua administração.

• Elaborar minutas de contratos e convênios e examinar as minutas dos editais de licitação.
• Emitir pareceres em consultas formuladas pelos setores da Casa.
• Prestar assistência jurídica, em matéria administrativa e institucional, ao Presidente e à Mesa da Assembléia,

à Diretoria-Geral e à Secretaria-Geral da Mesa.
• Atuar em parceria com as demais unidades administrativas, visando à orientação quanto à regularidade

jurídica dos procedimentos e atos administrativos.
• Executar tarefas afins.

89



9.2 - SECRETARIA-GERAL DA MESA - SGM

Titular: Paulo Rubens Navarro Vieira
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE-06
Fone: (031) 290-7616
e-mail: pnavarro@almg.gov.br

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender do assessoramento direto à Mesa nos
assuntos vinculados à legitimidade, adequação processual e qualidade
temática das decisões político-institucionais.

ATRIBUIÇÕES

• Apoiar e assessorar a Mesa da Assembléia nos assuntos de caráterl institucional relacionados com a área
de suporte temático-processual.
Assessorar a Mesa e as comissões da Assembléia no processo legislativo.

• Responsabilizar-se pelo apoio técnico ao processo legislativo, por meio de decisões e ações concernentes
ao planejamento, à execução, ao controle e ao desenvolvimento das atividades de sua área, em sintonia
com as diretrizes da Mesa e a filosofia institucional.

• Atuar em parceria com a Diretoria-Geral, visando à obtenção de resultados pela Secretaria da Assembléia.
• Orientar tecnicamente a Diretoria Legislativa.



SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

SGM
Palácio da Inconfidência
conj. SE-06
Ramal: 7616

Atendimento a órgãos oficiais e a
segmentos da sociedade civil em
matéria legislativa
Elaboração de certidões e decla-
rações relativas ao processo
legislativo e aos mandatos parla-
mentares
Orientações a respeito do Regi-
mento Interno
Elaboração e encaminhamento da
correspondência oficial da Assem-
bléia

Informações sobre chegada de men-
sagens e de correspondências.
Controle de prazos regimentais
para:
• sanção de proposições de lei
• promulgação de emendas à Cons-

tituição e de resoluções da As-
sembléia

Dirigir expediente ao Secretário-
Geral da Mesa ou comunicar-se
com o setor

Comunicar-se com o setor

SGM - Correspondência Oficial	Comunicar-se com o setor
Palácio da Inconfidência
conj. SE-06
Ramal: 7617
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93 - DIRETORIA LEGISLATIVA - OLE

Titular: Maria das Dores Abreu Amorim
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE - 08
Fone: (031) 290-7620
e-mail: dora©almg.gov.br

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da gestão estratégico-organizacional do
suporte temático-processual aos Deputados e ao Secretário-Geral da
Mesa.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pela organização, pelo planejamento, pela condução, pelo controle e pela avaliação das
atividades de suporte formal e temático ao processo legislativo, garantindo o cumprimento das diretrizes da
Mesa da Assembléia, da Diretoria-Geral e da Secretaria-Geral.

• Assegurar o alinhamento de sua área com a filosofia institucional.
• Garantir a integração, em termos de sistemas, processos e resultados, das áreas de Plenário, Comissões,

Taquigrafia e Publicação, Consultoria Temática e Assessoria Especial.
• Apoiar e assessorar o Secretário-Geral nos assuntos de caráter institucional relacionados com sua área.
• Atuar em parceria com as demais unidades, visando à obtenção de resultados.
• Participar de eventos de caráter institucional, de natureza permanente ou transitória.
• Executar tarefas afins.
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9.3.1 - Assessoria Especial da Maioria e da Minoria - ASE

Responsáveis: Fádua Hamdan de Matos Bayão
Carlos Eduardo Ribeiro de Navarro

Localização: Palácio da Inconfidência - andar SE
Fone: (031) 290-7836

(031) 290-7586
e-mail: fadua@almg.gov.br

e-mail: cnavarro@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assessoramento, sob a orientação da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria Legislativa, à
Presidência e às Lideranças da Maioria e da Minoria, especialmente no suporte técnico-legislativo à atuação
parlamentar, com relevo para as atividades de elaboração legislativa, condução de negociações e controle
de tramitação de proposições legislativas.

• Estabelecer intercâmbio com as Áreas de Plenário, de Comissões e de Consultoria e Pesquisa, assegurando
os resultados objetivados e indicando aspectos inseridos nas proposições que demandam maior atenção
dos legisladores.

• Viabilizar o contato com as áreas técnicas dos demais Poderes do Estado e de outros órgãos ou segmentos
organizados da sociedade.
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9.3.2 - Área de Apoio às Comissões - ACO

Responsável: Paulo Roberto Valques Milani
Localização: Palácio da Inconfidência - andar SE - salas 22 e 21
Fone: (031) 290-7650 Fax: (031)290-7660
e-mail: milani@almg.gov.br

SECRETARIAS DAS COMISSÕES
	 SALA

	 RAMAIS

1- Administração Pública
Constituição e Justiça
Redação
Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Assuntos Municipais e Regionalização
CPIs

2 - Direitos Humanos
Defesa do Consumidor
Política Agropecuária e Agroindustrial
Fiscalização Financeira e Orçamentária

20	 7651

19	 7652 / 7692

3 - Meio Ambiente e Recursos Naturais	 18	 7653/7649
Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Saúde
Turismo, Indústria e Comércio
CPIs
Comissões Especiais

ATRIBUIÇÕES

• Prestar apoio administrativo, operacional e assessoramento técnico-processual aos trabalhos das comis-
sões permanentes e temporárias da ALEMG.
Acompanhar o processo legislativo.



ACO
Palácio da Inconfidência
conj. SE-18/22
Ramais: 7650 / 7651 / 7652
7653 / 7692 / 7649

Pessoalmente ou por telefone

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Informações sobre:
• agendas, ordens do dia, editais

de convocação, atas e pautas
das reuniões de comissões

• comparecimento de convidados
às reuniões de comissões

• composição das comissões per-
manentes e temporárias

• cronograma de prazos regimen-
tais incidentes sobre vetos e pro-
posições de iniciativa governa-
mental com solicitação em regi-
me de urgência na tramitação

• cronograma de reuniões e de
tramitação de matérias específi-
cas nas comissões

• diligências solicitadas pelas co-
missões

• inclusão de matéria na pauta das
comissões

• matérias e assuntos inerentes às
comissões temporárias (espe-
ciais e de inquérito)

• matérias em tramitação nas co-
missões e seus respectivos pra-
zos regimentais

• prazo de funcionamento das
comissões temporárias

• prazo regimental para apresen-
tação nas comissões de emen-
das a matérias específicas
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Pessoalmente ou por telefone• procedimentos regimentais e ACO
tramitação de matérias afetas Palácio da Inconfidência
às comissões permanentes e conj. SE-18/22
temporárias da ALEMG	Ramais: 7650 / 7651 / 7652

• procedimentos regimentais rela- 7653 / 7692 / 7649
tivos às comissões

• publicações de assuntos afetos
às comissões no "Diário do
Legislativo"

• seminários, simpósios, debates
e demais eventos de iniciativa
das comissões

• visitas programadas pelas co-
missões permanentes e tempo-
rárias



9.3.3 - Área de Apoio ao Plenário - APL

Responsável: Eduardo Vieira Moreira
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE-9, 10, 11 e 12
Fones: (031) 290-7631 / 290-7632 / 290-7633
e-mail: dunga@almg.gov.br

PLENARIO
Fone: (031) 290-7622

ATRIBUIÇÕES

• Prestar apoio administrativo, operacional e assessoramente técnico-processual aos trabalhos do Plenário
da ALEMG e à Mesa durante as reuniões.
Acompanhar o processo legislativo.

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	

ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Informações relacionadas com as
reuniões de Plenário, especialmen-
te sobre:
• editais de convocação, ordens

do dia, roteiros das reuniões

APL
Palácio da Inconfidência
conj. SE-9, 10, 11 e 12
Ramais: 7631 / 7633

Acessar, pelo micro, o programa
"outlook" e, após, o programa "pas-
tas públicas"

• avulsos de matérias em tra-
mitação

• documentação, número de assi-
naturas e demais requisitos ne-
cessários para que um projeto
(ou outra proposição) possa ser
recebido em Plenário

Comunicar-se com o setor
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SERVIÇOS PRESTADOS

SER VICOS
	

ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor• protocolo, recebimento e trami-
tação das proposições, inclusive
das mensagens governamentais

• matérias sob a guarda da Área de
Apoio ao Plenário (prazos regi-
mentais, despachos, sentido dos
pareceres, emendas, etc.), in-
clusive as de que trata o art. 103
do Regimento Interno

• publicação das atas com os dis-
cursos, as questões de ordem e
as proposições apresentadas em
Plenário e da súmula das maté-
rias aprovadas

Informações relacionadas com as
reuniões de Plenário, especialmen-
te sobre:
• processo de votação, "quorum",

resultado das votações
• emendas e requerimentos diver-

sos, em especial os incidentes
na tramitação das proposições

• inscrição de oradores
• comunicações de Lideranças
• indicação e designação de mem-

bros de comissões
• composição das bancadas
• decisões da Presidência, etc.

APL
Palácio da Inconfidência
conj. SE-lo e 11 e Plenário
Ramais: 7631 / 7633 (fora do horá-
rio das reuniões) e 7622 (durante o
horário das reuniões)

Elaboração de roteiros das reu-
niões de Plenário
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setorEsclarecimentos sobre dispositivos
da Constituição do Estado e do
Regimento Interno, em especial
os relacionados com a instalação
da legislatura e com o processo
legislativo

APL
Palácio da Inconfidência
conj. SE-10
Ramal: 7633 (fora do horário das
reuniões)

Prestação de serviços de telefonia APL	 Comunicar-se com o setor
aos Deputados durante o horário Palácio da Inconfidência
das reuniões

Habilitação dos postos de votação
e de marcação de presença liga-
dos ao painel eletrônico

Plenário e sala 12
andar SE
Ramal: 7622 (durante o horário
das reuniões)

íz



93.4 - Área de Consultoria Temática - ACT

ÁREAS TEMÁTICAS

Responsável: Sabino José Fortes Fleury
Localização: Edifício Tiradentes - 16 2 andar
Fone: (031) 290-7676
e-mail: sabino@almg.gov.br

ANDAR RAMAIS
15
15°
169
15°
150
15°
16°
160
17
16°

Economia e Fiscalização, Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, Ciência e Tecnologia
Direito Constitucional e Administrativo, Direito Municipal e Eleitoral
Meio Ambiente e Recursos Naturais, Política Agropecuária e Agroindustrial
Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social
Pronunciamentos
Redação e Revisão
Suporte Administrativo
Análise de Processos: Declaração de Utilidade Pública e outros
Assessoria

7688/7689
7684

7681 /7682/7690
7685
7683
7693
7680
7679
7678
7598

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assessoramento e consultoria temática às comissões e aos Deputados nas atividades legislativas
e político-parlamentares.

• Desenvolver programas de pesquisa, destinados a subsidiar o processo legislativo e as manifestações
político-parlamentares.

• Realizar os estudos técnico-científicos necessários à elaboração legislativa.
Elaborar instruções, minutas de proposições e outros documentos parlamentares.

• Prestar suporte técnico e administrativo na fiscalização das contas públicas e no acompanhamento da
execução do orçamento e dos planos plurianual e de desenvolvimento econômico-social.

• Prestar assessoramento e suporte técnico na realização das audiências públicas regionais, de seminários
legislativos e de fóruns técnicos.

• Proceder aos estudos necessários à elaboração do documento de informação prévia das proposições,
levantando material e dados de pesquisa para instrução e análise dessas.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Elaboração de minutas de:
• pareceres das comissões perma-

nentes e temporárias
• proposições legislativas
• pronunciamentos parlamentares
Prestação de informações sobre o
conteúdo das matérias afetas às
comissões da ALEMG

ACT	 Preencher formulário próprio (vide
Edifício Tiradentes - 169 andar	modelo, pág. 144)
Ramal: 7676

Prestação de informações sobre:	 Telefonar, solicitar pessoalmente
• demonstrativos orçamentários	 ou por ofício

• execução orçamentária do Esta-
do de Minas Gerais

• Lei de Diretrizes Orçamentárias
• orçamento público, créditos, cré-

ditos adicionais
• Plano Plurianual
• questões tributárias

101



9.3.5 - Área de Taquigrafia e Publicação - ATP

Responsável: Juliana Jeha
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. SE
salas 14, 15, 16 e 17
Fones: (031) 290-7640 / 290-7641
e-mail: jeha@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Registrar, utilizando o método taquigráfico, as reuniões de Plenário e as reuniões, previamente gravadas,
de comissão.

• Elaborar roteiros de reunião de comissão, visando ao registro taquigráfico.
• Alimentar o Banco de Dados-Discurso e o Banco de Dados-Comissão.
• Elaborar e encaminhar aos parlamentares relatório semestral contendo o resumo de seus pronunciamentos

feitos em Plenário.
• Redigir erratas e revisar documentos político-parlamentares e a matéria a ser publicada no "Diário do

Legislativo".
• Digitar, conferir e organizar a matéria a ser publicada no "Diário do Legislativo", informatizando-a para

remessa à Imprensa Oficial do Estado.
• Compor os anais da Assembléia Legislativa.

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Notas taquigráficas das reuniões ATP - Serviço de Taquigrafia	Encaminhar ao Serviço de Taqui-
de Plenário e de reunião gravada Palácio da Inconfidência	grafia autorização do Presidente
de comissão	 conj. SE - salas16 e 17

	da Assembléia ou do Presidente
Ramais: 7642 / 7647 / 7648

	da comissão para o fornecimento
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Cópias de notas taquigráficas de ATP - Serviço de Taquigrafia
pronunciamentos proferidos em Palácio da Inconfidência
Plenário	 conj. SE - salas16 e 17

Ramais: 7642 / 7647 / 7648

Cópias de notas taquigráficas de
reunião de comissão

Consulta ao Banco de Dados Dis-
curso e ao Banco de Dados Co-
missão

Encaminhar autorização do ora-
dor ou do Presidente da Assem-
bléia, em se tratando de pronun-
ciamento em fase de revisão

Encaminhar autorização do Pre-
sidente da Assembléia ou do Pre-
sidente da comissão
Solicitar pessoalmente

Revisão de documentos institu- ATP - Serviço de Revisão e Publi- Comunicar-se com o Serviço
cionais e de matéria legislativa	cação

Palácio da Inconfidência
conj. SE - salas 14 e 15

Elaboração de erratas e seu enca-	Ramais: 7643 / 7644 / 7645
	Encaminhar expediente contendo

minhamento para publicação no	7646	 a errata e indicando o órgão que
"Diário do Legislativo"	 solicita a retificação.

Informatização da matéria institu-	 Encaminhar a matéria ao Serviço
cional para publicação no órgão
oficial dos Poderes do Estado

Informações sobre fornecimento
	 Comunicar-se com o Serviço

de exemplares dos anais da As-
sembléia
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9.4 - DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -DIC

Titular: José Geraldo de Oliveira Prado
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. T-07

Fone: (031) 290-7800
e-mail: prado@almg.gov.br

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional no que depender da eficaz e eficiente gestão estratégico-
organizacional do suporte de comunicação institucional voltado para a
divulgação das atividades do Poder Legislativo e para o estabelecimen-
to de canais permanentes de interlocução com a sociedade em geral e
com o público interno, em particular.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento estratégico, pela organização, pela condução e pela coordenação
das atividades de comunicação social, de acordo com as diretrizes da Mesa da Assembléia e da Diretoria-
Geral.

• Propor diretrizes para a integração do Poder Legislativo com a sociedade, possibilitando a criação e o
aprimoramento de canais de participação.

• Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento de cidadãos, entidades e autoridades que
apresentem propostas ou sugestões objetivando a integração mencionada no item anterior.

• Elaborar estudos e pesquisas visando ao acompanhamento de políticas públicas.
• Exercer a coordenação técnica, o acompanhamento e a sistematização dos resultados de projetos e

programas de interlocução com a sociedade, tais como audiências públicas, seminários legislativos, ciclos
de debates e fóruns técnicos.

• Garantir a integração, em termos de sistemas, processos e resultados, das equipes de Comunicação Social,
Documentação e Informação, Projetos Institucionais e Rádio e Televisão.

• Prestar suporte técnico às atividades de comunicação interna.
• Executar tarefas afins.
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9.4.1 - Área de Comunicação Social - ACS

Responsável: Luiz Antônio Ribeiro de Freitas
Localização: Palácio da Inconfidência - conj. T-07
Fone: (031) 290-7800 - Fax (031) 290.7811
e-mail: Iuizinho@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

Assegurar o melhor relacionamento da Assembléia Legislativa com cada segmento da sociedade, por
intermédio da utilização dos meios de comunicação e das técnicas de jornalismo, relações públicas e
cerimonial, publicidade e marketing, garantindo a disseminação de informações precisas sobre as
atividades do Poder Legislativo e a efetiva interação desses segmentos com a instituição, incluído o público
interno.

• Responsabilizar-se pela produção de informações para segmentos específicos - imprensa, público externo
e interno -, garantindo eficácia à comunicação da instituição com seus servidores e com a sociedade.

• Responsabilizar-se pela revisão, pela formatação e pela edição gráfica das publicações da área e de todo
o material impresso necessário às atividades da Casa.

• Responsabilizar-se pelo planejamento, pela organização e pela execução dos eventos da instituição, tais
como reuniões solenes e comemorativas, encontros, seminários, congressos e visitas, entre outros.

• Responsabilizar-se pelo suporte de cerimonial à Presidência.
• Responsabilizar-se pela administração da Galeria de Arte, do Teatro e da Tribuna Popular, assegurando

condições para a realização de manifestações políticas e culturais destinadas à sociedade.
• Responsabilizar-se pelo bom atendimento ao público que se dirige ao setor, fornecendo informações

atualizadas sobre o Poder Legislativo. Garantir o pleno funcionamento do Procon Assembléia em qualquer
de suas unidades, do Posto de Identificação e do Fale com as Comissões.
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SERVIÇOS PRESTADOS
S ERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Coordenar a produção e prestar
informações sobre as seguintes
publicações:

"Assembléia Informa" - boletim
diário com a agenda do dia, os
principais debates e as ativida-
des desenvolvidas na Casa, no
dia anterior

• "Assembléia na Imprensa" -
clipping diário com noticias da
Assembléia e do Estado
publicadas nos principais jornais
do País

• "Parceria" —jornal mensal voltado
para o público interno

• "Revista do Legislativo" - publi-
cação trimestral distribuída a
Casas Legislativas, universida-
des, órgãos públicos e outros
segmentos da sociedade

Assessorar os profissionais de im-
prensa que fazem a cobertura das
atividades da Assembléia
• Agendar entrevistas coletivas

Providenciar a programação vi-
sual, a produção de texto e a edi-
ção gráfica de cartões, convites,
formulários. folders e outros im-
pressos solicitados pelos órgãos
da administração e pelos gabine-
tes parlamentares

ACS - Assessoria de Comunica-
ção - Central de Jornalismo
Palácio da Inconfidência
29 andar
Ramais: 7812/7813
Fax: 290-7808

Comunicar-se com o setor

ACS - Comunicação Visual	Comunicar-se com o setor
Palácio da Inconfidência
conj. T-07 - Ramal: 7800
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	

ONDE SOLICITAR
	

COMO SOLICITAR

Comunicar-se com o setor

Prestar informações e orientações
de caráter público e oficial
Prestar informações sobre even-
tos institucionais, tais como reu-
niões solenes e comemorativas,
encontros, seminários, congres-
sos, fóruns, entrega de medalhas,
visitas oficiais e de estudantes,
entre outros
Confeccionar e distribuir listagens
de nomes, endereços e telefones
de autoridades federais, estadu-
ais e municipais, bem como de
todos os setores da administração
da Casa
Produzir e divulgar mensagens por
meio do serviço de som
Afixar cartazes nos recintos da
Casa

Desenvolver e acompanhara con- ACS -Comunicação Visual
fecção de marcas, placas, banners Palácio da Inconfidência
e outras peças de identificação conj. T-07 - Ramal: 7800
visual, para eventos da Casa
Atualizar a sinalização interna e
externa das dependências da As-
sembléia

ACS - Relações Públicas	Comunicar-se com o setor
Palácio da Inconfidência
conj. T-07 - Ramal: 7800
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Cessão do Teatro do Espaço Polí-
tico-Cultural para eventos
institucionais (de 2 2 a 4-feira)
Cessão do Teatro do Espaço Poli-
tico-Cultural para eventos artísti-
cos (de 5-feira a domingo) - sujei-
ta a concorrência pública (*)
Exposição de artes plásticas, arte-
sanato, lançamento de livros, re-
vistas e outros eventos de caráter
exclusivamente cultural

(*) Os interessados devem diri-
gir-se à administração do Espa-
ço Político-Cultural para conhe-
cer as normas que definem a
cessão daquele espaço

Prestar informações e orientação
de caráter institucional ao público
externo, tais como:
• Agenda diária da Assembléia
• Atuação do Legislativo mineiro e

eventos técnicos ou políticos
• Estrutura orgânica da ALEMG e

sua localização geográfica
• Deputados mineiros
• Servidores da ALEMG

Receber sugestões, propostas e
denuncias relativas ao serviço ou
instituições públicas

Prestar orientação em relação a
questões de direito do consumidor

ACS - Espaço Político-Cultural
Palácio da Inconfidência - térreo
Ramais: 7826 / 7827

Fale com as comissões
Hall administrativo do Palácio da
Inconfidência - Ramal: 7828

ACS - CAC - Procon Assembléia
Rua Dias Adorno, 300
Ramal: 7944 - Fax: 290-7950
PSIU - Pça. Sete de Setembro
Ramal: 7940 - Fax: 290-7933

Encaminhar ofício ao responsável
pelo Espaço Político-Cultural, ob-
servado o prazo de antecedência
de 7 dias para eventos
institucionais e de 30 dias para
eventos de terceiros. No ofício,
devem constar a data, o horário e
a duração do evento, bem como
os recursos técnicos necessários
para sua realização. Para a ces-
são da Galeria de Arte, no caso de
exposição de artes plásticas, soli-
cita-se a apresentação de porta-
fólio e do currículo do artista

Pessoalmente, por telefone, fax
ou internet

Pessoalmente, por telefone, fax
ou internet

ACS - Centro de Atendimento ao Comunicar-se com o setor
Cidadão - CAC
Hall administrativo do Palácio da
Inconfidência
Ramal: 7990

Emitir carteiras de identidade e ACS - Postos de identificação
	Pessoalmente

atestados de bons antecedentes	Rua Dias Adorno, 300
Ramais: 7788 / 7789
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9.4.2 - Área de Documentação e Informação - ADI

Responsável: Alaôr Messias Marques Júnior
Localização: Palácio da Inconfidência - andar SE
Fone: (031) 290-7661
e-mail: alaor@almggov.br
e-mail: biblioteca@aImggov.br

ATRIBUIÇÕES

• Atender às demandas de informações decorrentes da atividade institucional da ALEMG, por meio da
manutenção de bancos de dados internos, bem como por meio do acesso, organização e disseminação de
informações externas em diferentes suportes.

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Fornecer informações a partir do
acesso a bancos de dados
institucionais e externos, incluin-
do:
• legislações estadual e federal
• matérias em tramitação na

ALEMG e no Congresso Nacio-
nal

• jurisprudência dos Tribunais Su-
periores e do Tribunal de Alçada
de Minas Gerais

• pronunciamentos feitos no Ple-
nário da ALEMG

• pronunciamentos feitos por
Deputados Federais e Senadores

Usuários internos: ADI - Atendi-
mento ao Usuário Interno
Palácio da Inconfidência
andar SE
Ramal: 7666

Usuários externos: ADI - Centro
de Atendimento ao Cidadão - CAC
Palácio da Inconfidência - térreo
'Hall' administrativo
Ramal: 7990

Pessoalmente, por telefone, fax,
ou correio eletrônico (usuário:
biblioteca @ almg.gov.br )
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

• composição e agenda da ALEMG
e do Congresso Nacional

• dados biográficos sobre Deputa-
dos Estaduais, Federais e Sena-
dores

• propostas resultantes das au-
diências públicas regionais

• resultados das eleições em Minas
Gerais a partir de 1994

• informações sócio-econômicas
dos municípios mineiros

• instituições públicas da socieda-

de civil

Organizar e manter a Biblioteca,
proporcionando:
• consulta e empréstimo de livros,

vídeos, mapas, folhetos, etc
• consulta a jornais e revistas
• pesquisas bibliográficas por as-

sunto
• consulta à Coleção Memória Bi-

bliográfica da ALEMG
• fornecimento de cópias de docu-

mentos

Usuários internos: ADI - Atendi-
mento ao Usuário Interno
Palácio da Inconfidência
andar SE
Ramal 7666

Usuários externos: ADI - Centro
de Atendimento ao Cidadão - CAC
Palácio da Inconfidência - térreo
"Hall administrativo - Ramal 7990

ADI - Atendimento ao Usuário
Interno
Palácio da Inconfidência
andar SE
Ramal: 7666

Pessoalmente, por telefone, fax,
ou correio eletrônico (usuário:
biblioteca@almg.gov.br )

Pessoalmente, por telefone, fax,
ou correio eletrônico (usuário:
biblioteca © almg .gov.br)

Organizar e manter o Arquivo
Institucional, proporcionando a
consulta ou o fornecimento de có-
pias dos seguintes documentos:
• processos de proposições

legislativas arquivados
• correspondência legislativa
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	

ONDE SOLICITAR
	

COMO SOLICITAR

• documentação das Comissões
Permanentes

• documentação da IV Assembléia
Constituinte Estadual

• documentação das audiências
públicas regionais

• processos de emancipação de
distritos

• documentação administrativa,
após vida útil no setor de origem

Elaborar e distribuir avulsos de
proposições legislativas

Prestar assessoria e treinamento
a setores da instituição e a órgãos
externos no planejamento e na
manutenção de bancos de dados,
bem como no desenvolvimento de
métodos de tratamento de infor-
mações contidas em documentos

ADI - Atendimento ao Usuário In-
terno
Palácio da Inconfidência
andar SE
Ramal: 7666

ADI - Referência Legislativa
Palácio da Inconfidência
andar SE
Ramais: 7668 / 7672

Pessoalmente, por telefone, fax,
ou correio eletrônico (usuário:
biblioteca@almg.gov.br)

Pessoalmente ou por telefone

Manter vocabulário controlado para
representação de assunto nos ban-
cos de dados institucionais
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Elaborar e distribuir trimestralmen-
te a publicação 1NFORMATU,
contendo a situação dos projetos
em tramitação na ALEMG

Fazer levantamento de dados em
fontes primárias para compilação
de informações sobre a composi-
ção institucional a partir de 1947

Gerenciar o acesso ao Sistema
"Assembléia on Line"

Manter e comercializar publicações
disponíveis na Livraria do
Legislativo

ADI - Informações Institucionais
Palácio da Inconfidência
andar SE
Ramais: 7667 / 7669

ADI - Centro de Atendimento ao
Cidadão - CAC
Hall administrativo do Palácio da

Inconfidência
Ramal: 7990

Pessoalmente ou por telefone

Pessoalmente, por telefone ou fax

Prestar assessoria a Deputados e ADI - Biblioteca e Arquivo
	Pessoalmente ou por telefone

servidores da ALEMG quanto à Palácio da Inconfidência
normalização bibliográfica de pu-  andar SE
blicações institucionais	 Ramais: 7671 / 7674
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94.3 - Área de Projetos Institucionais - API

Responsável: Myriam Costa de Oliveira
Localização: Edifício Tiradentes - 18 9 andar
Fones: (031) 290-7686 / 290-7687 / 290-7947
Fax: (031) 290-7948
e-mail: myriam@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Planejar e organizar seminários legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates, teleconferências e
audiências públicas regionais e sistematizar seus resultados.

• Manter e atualizar as bases de dados denominadas "Sistema de Localidades" e "Instituições Públicas e da
Sociedade Civil".

• Elaborar roteiros, gravar e editar os depoimentos que integram o acervo do Projeto "Memória Política de
Minas".

• Elaborar a "Revista do Legislativo", juntamente com a AOS e ACT.
• Manter arquivo de jornais, com a finalidade de subsidiar pesquisas temáticas para a "Revista do Legislativo"

e as atividades-fins do setor.
• Organizar o Banfoto - arquivo de fotos de Deputados e autoridades políticas para o Centro de Memória.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Informações sobre:
• Propostas priorizadas nas audiên-

cias públicas regionais
• Propostas aprovadas em seminá-

rios legislativos e fóruns técnicos e
legislação pertinente

• Cronograma de eventos (seminários
legislativos, fóruns fécnicos,
teleconferências, ciclos de debates e
audiências públicas regionais

• Assembléias Constituintes mineiras
(1935. 1947 e 1989)

• Biografias da elite política, econômi-
ca e cultural de Minas Gerais

• Perfil socioeconômico das Regiões
de Planejamento de Minas Gerais;

• Resultados eleitorais do Estado de
Minas Gerais (a partir de 1982)

Consultas às fitas magnéticas e res-
pectivas transcrições referentes ao Pro-
jeto Memória Política de Minas
Fornecimento de material jornalístico
do arquivo sobre temas relevantes
(economia, educação, saúde, meio
ambiente, etc.) (ver anexo 2, pág.138)

Edifício Tiradentes - 18 andar
Ramais: 7686 / 7687 / 7947
Fax: (031) 290-7948

Solicitar pessoalmente, por telefo-
ne, ofício ou fax

Consultas ao Banfoto
Consulta aos bancos de dados:
• Instituições Públicas e da Socieda-

de Civil, que contém dados de
mais de 20 mil entidades

• Sistema de Localidades, que inclui,
além da relação dos 853 municí-
pios mineiros, sua população, nú-
mero e representantes para efeito
das audiências públicas, Regiões
de Planejamento, Mesorregiões,
Microrregiôes, Macrorregiões e
Associações Microrregionais de
Municípios
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9.4.4 - Área de Rádio e Televisão - ART

Responsável: Ramiro Batista de Abreu
Localização: Palácio da Inconfidência - 2 0 andar
Fone: (031) 290-7812
e-mail: ramiro@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Produzir e veicular a programação da TV Assembléia e dos produtos audiovisuais veiculados em emissoras
de rádio e televisão, a partir da cobertura das atividades do Legislativo.

• Cobrir ao vivo e/ou gravar as reuniões de Plenário e Comissões e dos grandes eventos - ciclos de debates,
seminários legislativos e fóruns técnicos - produzidos pela Casa.

• Produzir e editar o "Assembléia Informa", informativo com a duração de 2 minutos veiculado em emissoras
de televisão no Estado.

• Produzir e editar o "Assembléia Informa", informativo com a duração de 2 minutos veiculado nas emissoras
de rádio da capital.

• Produzir e editar o jornal "Repórter Assembléia', com a duração de 12 minutos, veiculado diariamente na
TV Assembléia e na Rede Minas.

• Produzir e editar o "Assembléia Debate", programa de entrevistas com especialistas e Deputados, veiculado
semanalmente na TV Assembléia e na Rede Minas de Televisão.

• Produzir e editar o "Procon Assembléia", programa de informação e debate sobre direitos do consumidor,
veiculado semanalmente na TV Assembléia.

• Produzir e editar o Teatro Assembléia, programa de entrevista e apresentação de espetáculos culturais,
veiculado semanalmente na TV Assembléia.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Cópias de programas e reporta-
gens

ART
Palácio da Inconfidência
29 andar
Ramal: 7812

Através de ofício assinado por
Deputado, que deverá ser encami-
nhado com uma fita cassete. indi-
cando data e título do evento a que
se refere o programa ou a reporta-
gem

Observações:
De acordo com decisão da Mesa
da Assembléia, cada Deputado po-
derá solicitar, por mês, até duas
horas de cópias em formato VHS.
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9.5 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Titular: Solange Ferreira
Localização: Edifício Tiradentes - 9 2 andar
Fones: (031) 290-7837 / 290-7844 - Fax: 290-7587
e-mail: solange@almg.gov.br

Papel institucional
Garantir a competência da ALEMG para empreender sua missão
institucional, no que depender da gestão estratégico-organizacional do
suporte de administração de pessoal, contábil, financeira, orçamentá-
ria e patrimonial, de sistemas de informação, desenvolvimento de
recursos humanos e assistência à saúde.

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pelo planejamento, pela organização, pelo controle e pela avaliação das atividades de
suporte logístico, operacional e administrativo da Secretaria da Assembléia Legislativa, de acordo com as
diretrizes da Mesa da Assembléia e da Diretoria-Geral.

• Responsabilizar-se pelo apoio à Diretoria-Geral na concepção, na revisão e no acompanhamento das
políticas de remuneração, assistência, administração e desenvolvimento de recursos humanos, materiais
e de informática.

• Responsabilizar-se pela gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.
• Responsabilizar-se pelo planejamento, pela gestão e pelo controle das atividades de ensino, extensão e

pesquisa desenvolvidas pela Escola do Legislativo, de acordo com as diretrizes da Mesa da Assembléia e
da Diretoria-Geral.

• Garantir a integração, em nível de sistemas, processos e resultados, das equipes de Serviços Gerais,
Material e Patrimônio, Finanças e Contabilidade, Pessoal, Saúde e Assistência, Informática e do Núcleo
de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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9.5.1 - Coordenação de Saúde e Assistência - CSA

Responsável: José Agostinho Lopes
Localização: Edifício Tiradentes, 1 9 andar
Fone: (031) 290-7855
e-mail: agostin@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Prestar, diretamente, assistência médica, odontológica e de enfermagem de urgência aos parlamentares
e servidores.

• Desenvolver programas de promoção da saúde e prevenção.
• Controlar e acompanhar os contratos com profissionais e instituições especializadas na área de saúde, para

prestação de assistência aos parlamentares, servidores e respectivos dependentes.
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Fone: 290-7001 Nos dias úteis, no horário de 19:30
às 7:30 - Fone: 290-7001
Aos sábados, domingos e feriados
Fone: 290-7001.
(Informar sempre o nome e a ma-
trícula do titular, bem como o nome
da pessoa que deverá ser atendi-
da).

Plantão médico e de enfermagem,
para atendimento de emergências
(esse atendimento é devido aos
titulares e seus dependentes le-
gais junto ao Plano de Assistência
da Casa).

SERVIÇOS PRESTADOS
A - Atendimentos prestados pelo serviço próprio da Assembléia - Esses atendimentos se restringem

à pessoa do parlamentar e do servidor (titular do benefício):

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Atendimento médico:	 CSA	 Nos dias úteis, no horário de 7:30
• Consultas médicas de urgência	Edifício Tiradentes - 1 9 andar	às 19:30 - pessoalmente ou pelo

• Avaliações de saúde periódicas Fone: 290-7855
	 telefone

• Laudos periciais (admissionisi,
licenças, aposentadoria, etc.)

Atendimento de enfermagem

Atendimento de psicologia:
• Laudos periciais e avaliações

Atendimento de assistência social:
• Laudos e orientações

Atendimento odontológico:
• Urgências
• Perícias (tanto de titulares como

de dependentes)
• Avaliações preventivas

CSA - Atendimento Odontológico
Edifício Tiradentes - 42 andar
Fone: 290-7860

Nos dias úteis, no horário de 7:30
às 19:30 - pessoalmente ou pelo
telefone
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SERVIÇOS PRESTADOS

B - Atendimentos prestados através de contratos e credenciamentos:

1. Servidores que têm o Plano UNIMED devem
obedecer à regulamentação dessa empresa.

• A inscrição na UNIMED (assistência médica) é
automática para os servidores de recrutamento
amplo da estrutura de gabinete parlamentar.

• Para inscrição de dependentes deve-se procurar a
Central de Atendimento (andar térreo do Edifício
Tiradentes) e preencher a ficha cadastral.

2. Servidores cobertos pelo plano próprio (ex-
PRELEGIS):

2.1. Procedimentos que não necessitam de auto-
rização:

• Consultas: Marcar diretamente com o profissional
credenciado/cadastrado, e apresentar-se com a car-
teira de identificação funcional e de assistência com-
plementar (crachá) e um documento de identidade.

• Exames de laboratório: Procurar diretamente o
credenciado, munido do pedido médico para o
exame, a carteira de identificação funcional e de
assistência complementar (crachá) e um docu-
mento de identidade.

• A relação dos profissionais e instituições contratados
acha-se disponível na Central de Atendimento e em
todos os terminais de computador da Casa.

2.2. Procedimentos que necessitam de autori-
zação

Exames e procedimentos especiais: Apresentar o pe-
dido médico na Central de Atendimento (andar térreo do
Edifício Tiradentes), onde será emitida a guia.

Internações: Mesmo procedimento anterior. (Em
caso de emergência, pode-se procurar diretamen-
te um serviço credenciado, munido da carteira de
identificação funcional e de assistência comple-
mentar. O atendimento será feito, e dá-se um prazo
para se apresentar a respectiva guia de autoriza-
ção —24 a 48 horas, nos finais de semana).

2.3. Tratamento Odontológico:
• Procurar diretamente o profissional credenciado,

apresentando-se com a carteira de identificação
funcional e assistência complementar. Na Central
de Atendimento e nos terminais de computador da
Casa há uma lista com o nome dos profissionais
credenciados e cadastrados.

• Após a consulta e já com o programa de tratamento
proposto pelo(a) dentista, agendar a perícia inicial
no setor odontológico da Casa (49 andar do Edifício
Tiradentes. Telefone: 290-7860).

• Uma vez terminado o tratamento, comparecer à
perícia final (normalmente é agendada pelo profis-
sional que fez o tratamento), no mesmo local onde
foi feita a perícia inicial.

2.4. Reembolso de despesas médico/hospitala-
res e odontológicas.

• Comparecer à Central de Atendimento e preencher
o requerimento. Anexar documentação (recibos,
nota fiscal, etc.) com discriminação completa e
exata da despesa (original e xerox).

• Para reembolso odontológico o procedimento é o
mesmo. Nesse caso são necessárias pendas pré-
vias, inicial e final.

Informações sobre Despesas
Podem ser solicitadas na Central de Atendimento e
Orientação de Pessoal, no Edifício Tiradentes,térreo,
mas também acham-se disponíveis nos micros ou nos
terminais, para quem tiver acesso ao sistema.
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9.5.2 - Área de Ensino e Extensão - AEE

Responsável: Theóphilo Moreira Pinto Neto
Localização: Av. Olegário Maciel, 2.161
Fone: (031) 290-7910
e-mail: theophil@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Responsabilizar-se pela formação técnico-profissional dos servidores da Assembléia, através do Programa
de Formação Permanente e do Curso de Especialização em Assessoria Técnico-Legislativa Avançada (em
convênio com a UFMG) e outros cursos de pós-graduação a serem desenvolvidos mediante convênios com
instituições educacionais.

• Realizar pesquisas objetivando constituir um repertório de informações úteis ao desempenho da atividade
parlamentar.

• Promover a capacitação dos servidores de gabinetes parlamentares.
• Organizar e oferecer os cursos preparatórios de admissão na Assembléia, a 2 etapa dos concursos públicos

promovidos pela instituição, de acordo com o disposto na Deliberação da Mesa n 2 1.543, de 1998.
• Realizar estudos orientados para as funções legislativas e desenvolver atividades técnico-acadêmicas

visando se aproximar o parlamento da sociedade.
• Promover cursos e atividades dirigidos a técnicos e políticos de outras instituições e cooperar na montagem

de publicações e em trabalhos no programa de educação para a cidadania.
• Responsabilizar-se pela manutenção do cadastro de profissionais para prestação de serviços técnicos aos

gabinetes parlamentares.
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95.3 - Área de Finanças e Contabilidade - AFC

Responsável: Antoninho Rodrigues Goulart
Localização: Edifício Tiradentes - 13 andar
Fone: (031) 290-7875
e-mail: goulart@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Prestar assessoramento à elaboração da proposta orçamentária da Assembléia Legislativa.
• Responsabilizar-se pela execução orçamentária e financeira e promover seu controle.
• Contabilizar e registrar os fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
• Elaborar balanços, balancetes e demonstrativos.
• Efetuar pagamentos, recebimentos, guarda e movimentação de valores.
• Coordenar, processar e efetuar pagamentos relativos a subvenções sociais, bem como receber as

informações dos Conselhos Municipais de Assistência Social referentes às prestações de contas.
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9.54 - Área de Informática - AIN

Responsável: Marcelo Migueletto de Andrade
Localização: Edifício Tiradentes - 6 andar
Fone: (031) 290-7700
e-mail: marcelo@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

Coordenar a especificação, instalação, manutenção e utilização de programas e equipamentos de
informática.

• Desenvolver sistemas de informação.
• Operar e administrar os recursos computacionais centralizados.
• Capacitar e apoiar os servidores no uso da informática.
• Subsidiar a administração da Casa na elaboração do plano diretor de informática.
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Suporte ao uso de programas AIN - Apoio Parlamentar
Edifício Tiradentes - 6 9 andar
Ramal: 7700

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	 ONDE SOLICITAR

	 COMO SOLICITAR

Reparo ou remanejamento de equi- AI N - Produção
pamentos	 Edifício Tiradentes - 7 2 andar

Ramal: 7710

Encaminhar expediente à AIN
Observação:
No início da legislatura serão ofe-
recidos treinamentos às equipes
dos novos parlamentares, sem ne-
cessidade de solicitação prévia

Abrir solicitação de serviço no se-
tor de Apoio Parlamentar da AIN,
por meio do correio eletrônico ou
por telefone

Abrir solicitação de serviço no se-
tor de Produção da AIN, por meio
do correio eletrônico ou por tele-
fone

Treinamento de pessoal
	AIN

Edifício Tiradentes - 6 9 andar
Ramal: 7700
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9.5.5 - Área de Material e Patrimônio - AMP

Responsável: José Teodoro de Souza
Localização: Edifício Tiradentes - 142 andar
Fones: (031) 290-7727 / 290-7730
e-mail: teo@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Processar a aquisição e a alienação de bens e a contratação de obras e serviços, sem prejuízo das
atribuições cometidas à Comissão de Licitação.

• Responsabilizar-se pela aceitação, pela guarda, pela distribuição, pela padronização e pelo tombamento
de bens.

• Prestar apoio administrativo e de secretaria à Comissão de Licitação.
• Proceder à contratação de serviços de reparo do mobiliário e de outros equipamentos.
• Fornecer material de consumo.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Conserto de mobiliário
	 AMP - Controle e Movimentação Encaminhar expediente à AMP ou

de Material	 comunicar-se, por telefone, com o
Edifício Tiradentes - 149 andar	Serviço de Controle e Movimenta-
Ramais: 7725 / 7726 / 7736	ção de Material

Solicitação de substituição, reco-
lhimento e/ou permuta de material
permanente

Solicitação de material de consu-
mo (material de escritório)

AMP - Controle e Movimentação
de Material
Edifício Tiradentes - 142 andar
Ramais: 7725 / 7726 / 7736

AMP - Controle e Movimentação
de Material (Almoxarifado)
Palácio da Inconfidência
andar 2S
Ramais: 7723 / 7724

Encaminhar expediente à AMP ou
comunicar-se, por telefone, com o
Serviço de Controle e Movimenta-
ção de Material

Preencher e encaminhar ao setor
as 2 vias do formulário próprio (vide
modelo, pág. 145).
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9.5.6 - Área de Pessoal - APE

Responsável: Herculano Lamounier Fernandes
Localização: Edifício Tiradentes - 9 andar
Fones: (031) 290-7841 / 290-7844 / 290-7846
Fax: 290-7587
e-mail: herculan@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Exercer atividades relativas a suprimento de pessoal: concurso público, estágio probatório, estágio
profissionalizante, lotação de servidores, avaliação de pessoal.

• Manter os registros funcionais de servidores e Deputados; expedir certidões e apostilas.
• Controlar o quantitativo de cargos de Grupo de Apoio à Atividade Parlamentar, bem como de estruturas de

gabinete.
• Controlar o processamento e a expedição de folhas de pagamento e de guias de recolhimento de descontos

efetuados.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Acerto de verbas remanescentes, APE - Atendimento ao Servidor	Preencher formulário próprio
em virtude de exoneração de ser-	Edifício Tiradentes térreo	(vide modelo, pág. 146)
vidor	 Ramais: 7835 / 7846 / 7847

7865/7913

Afastamentos legais
	 Preencher formulário próprio

(vide modelo, pág. 146)

Auxílio Creche/Educação

Orientação geral
O setor responsável pelo recebimento, pelo protocolo
e pela distribuição de todos os requerimentos e solici-
tações dirigidas à Área de Pessoal é a Central de
Atendimento e Orientação de Pessoal. situada no
Ed. Tiradentes, térreo, ramais 7835 17847 17848 /
7865 e 7913, onde poderão ser obtidas informações
detalhadas sobre direitos e deveres do servidor, car-
tão de identificação funcional, pagamento (contra-
cheques), registros funcionais (servidores e Deputa-
dos): informações que demandem levantamento ou
pesquisa (atestados, declarações, certidões); infor-
mações relativas à composição do quadro de pessoal
de gabinete (vigência de deliberação, posse e exone-
ração de servidores, acompanhamento da publicação
dos atos de interesse do gabinete no Minas Gerais -
Diário do Legislativo); informações relativas a concur-
so público e estágio profissionalizante.

Preencher requerimento na Central
de Atendimento e Orientação de
Pessoal (vide modelo, pág. 148)
Observações:
1 - É pago ao titular que tenha

filho(a) menor de 16 anos que
esteja cursando até a 8 série
do 1 9 grau.

2 - Entregar, anualmente, decla-
ração da escola, constando a
série que o aluno(a) esteja cur-
sando - no caso de filhos(as)
com idade a partir de 14 anos.

3 - Os recibos do pagamento das
mensalidades escolares do pri-
meiro semestre deverão ser
apresentados entre 16 e 30 de
junho, e os do segundo se-
mestre, entre 16 e 30 de de-
zembro, sob pena de descon-
to automático dos valores pa-
gos pela Assembléia.
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Dependentes - inclusão e exclu-
são, para fins de Abono Família,
utilização da assistência médica e
odontológica e dedução do Im-
posto de Renda retido na fonte

Preencher formulário próprio
(vide modelo, pág. 146)

Férias regulamentares Verificar informação no item Fé-
rias Regulamentares (vide pág.
16)

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS
	

ONDE SOLICITAR
	

COMO SOLICITAR

Averbação de documentos	APE - Atendimento ao Servidor	Preencher formulário próprio
Edifício Tiradentes - térreo	(vide modelo, pág. 146)
Ramais: 7835 / 7846 / 7847

7865/7913

Cartão de identificação funcional No ato da posse, o servidor é en-
caminhado à Central de Atendi-
mento e Orientação de Pessoal,
para a confecção do cartão

Certidões funcionais e de tempo	 Preencher formulário próprio
de serviço	 (vide modelo, pág. 146)

Freqüência Verificar informação no item Fre-
qüência do Servidor (vide pág.
16)
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Nomeação de servidor	 APE - Atendimento ao Servidor
	Encaminhar requerimento expe-

Edifício Tiradentes - térreo
	dido pelo Deputado ao titular da

Ramais: 7835 / 7846 / 7847
	

Área de Pessoal
7865/7913

Exoneração de servidor Encaminhar requerimento expe-
dido pelo Deputado ao titular da
Área de Pessoal

Posse de servidor

Composição do quadro de pessoal
de gabinete

APE - Serviço de Registros
Funcionais
Edifício Tiradentes - 102 andar
Ramal: 7850

APE - Atendimento ao Servidor
Edifício Tiradentes - térreo
Ramais: 7835 / 7846 / 7847

7865/7913

O gabinete deve acompanhar a
publicação do ato de nomeação
no Minas Gerais - Diário do
Legislativo, encaminhando o ser-
vidor ao setor de posses, o qual
deverá portar a documentação
exigida, observado o prazo máxi-
mo de 30 dias. Somente com a
posse inicia-se o exercício do ser-
vidor

A composição poderá ser alterada
por determinação do Deputado,
desde que observado o intervalo
mínimo de 60 dias entre cada alte-
ração
Preencher formulário próprio (vide
modelo, pág. 140)

Tarefa Especial Diária
	 Verificar informação no item Tarefa

Especial Diária (vide pág. 17)
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9.5.7 - Área de Serviços Gerais - ASG

Responsável: Adelmo Gabriel Marques
Localização: Rua Araguari, 1.515
Fone: (031) 290-7755
e-mail: adelmo@almg.gov.br

ATRIBUIÇÕES

• Prestar suporte operacional, logístico e administrativo às ações de comunicação, transporte, manutenção
de instalações e serviços reprográficos da Secretaria da Assembléia, possibilitando-lhe infra-estrutura
adequada ao pleno desenvolvimento de suas atividades, visando ao objetivo-fim do Poder.
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SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS	 ONDE SOLICITAR	 COMO SOLICITAR

Audição e cópias de fita de reu-
nião de comissão:
• Audição de fita

ASG - Serviços Gerais
Palácio da Inconfidência - térreo
Ramal: 7791

Comparecer à cabine de som.
Obs.: Conforme a Deliberação da
Mesa n9 596, de 1991 o serviço está
disponível para o Deputado. Nos de-
mais casos, depende de autorização
do Presidente da comissão.

Cópia de fita Dirigir expediente à ASG, acom-
panhado de fita cassete. Obs.:
Conforme a Deliberação da Mesa
n° 596, de 1991, o serviço depen-
de de autorização do Presidente
da Assembléia.

Correspondências/Boletins
• Expedição postal

ASG - Expedição Postal
Palácio da Inconfidência
andar 1 
Ramal: 7764

Preencher formulário próprio em
duas vias e encaminhá-lo ao setor
para registro (vide modelo, pág.
149)

• Expedição telegráfica Preencher formulário próprio e
encaminhá-lo ao setor (vide mo-
delo, pág. 150)

• Recebimento e distribuição de
correspondência

ASG - Setram
Palácio da Inconfidência
andar 2S
Ramal: 7766

Sempre à disposição nos escani-
nhos

Cotas:
• Telefonia
• Postagem
• Impressão de cartões
• Reprodução

Informações disponíveis na rede Acessar no menu a opção "Siste-
computadorizada	 ma de Cotas'

Ramal: 7755
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SERVIÇOS PRESTADOS

SER VICOS
	

ONDE SOLICITAR
	 COMO SOLICITAR

Impressão/reprodução
• Cartões (Visita. Social, Secreta-

ria), reprodução de documentos
(acima de 150 cópias de um
mesmo original), impressão de
documentos contidos em
disquetes (mala direta, etc.)

• Reprodução de documentos até
150 cópias de um mesmo origi-
nal

Manutenção e Reparos
• Ar-condicionado
• Bebedouros
• Chaveiro
• Cortinas
• Dedetização
• Elétrica
• Hidráulica
• Limpeza e conservação
• Máquina de escrever e calcular
• Marcenaria/Se rralheria
• Pintura
• Telefone e fax
• TV e som

ASG - Reprografia e Transportes
Rua Araguari, 1.515
Ramal: 7755

ASG - Reprografia e Transportes
Central - Palácio da Inconfidência
2S - Ramal: 7795
Palácio da Inconfidência
29 andar - Ramal: 7722
Edifício Tiradentes - 1 9 andar
Ramal: 7793

ASO - Central de Atendimento
Rua Araguari, 1.515
Ramal: 7752

Preencher formulário próprio assi-
nado por Deputado ou servidor
credenciado (vide modelo, pág.
151)

Preencher formulário próprio assi-
nado por Deputado ou servidor
credenciado (vide modelo, pág.
152)

Solicitar por telefone
Observação:
O serviço de manutenção e cópias
de chaves de portas e mobiliários,
conforme Decisão da Mesa de
25/11/1992, estará disponível so-
mente no início da legislatura, fi-
cando as solicitações posteriores
a expensas do gabinete

Telefone e fax:
• Bloqueio e liberação de linhas

telefônicas e instalação de re-
cursos

Trabalhador Mirim:
• Distribuição e controle de traba-

lhadores mirins

ASG - Telefonia
Rua Araguari, 1.515
Ramal: 7754

ASG - Setram
Palácio da Inconfidência
andar 2S
Ramal: 7766

Solicitar por telefone

Solicitar por telefone
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Anexo 1 - Siglas

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	 ALEMG

1 - DIRETORIA-GERAL	 DGE
1.1 - DIRETORIA-GERAL ADJUNTA

	
DGA

A - COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA
	

cos
1.2 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

	
ASP

1.3- PROCURADORIA-GERAL
	 PGA

2- SECRETARIA-GERAL DA MESA	 SGM

3- DIRETORIA LEGISLATIVA	 DLE
A - ASSESSORIA ESPECIAL DA MAIORIA E DA MINORIA

	
ASE

3.1 - ÁREA DE APOIO ÀS COMISSÕES
	

ACO
3.2 - ÁREA DE APOIO AO PLENÁRIO

	 APL
3.3 - ÁREA DE CONSULTORIA TEMÁTICA

	
ACT

3.4 - ÁREA DE TAQUIGRAFIA E PUBLICAÇÃO
	

ATP

4- DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	 DIC
4.1 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	 ACS
4.2 - ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

	
ADI

4.3 - ÁREA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS
	

API
4.4 - ÁREA DE RÁDIO E TELEVISÃO

	 ART

5- DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	 DAF
A - COORDENAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

	 CSA
5.1 - ÁREA DE ENSINO E EXTENSÃO

	 AEE
5.2 - ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

	 AFC
5.3 - ÁREA DE INFORMÁTICA

	 AIN
5.4 - ÁREA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

	 AM P
5.5 - ÁREA DE PESSOAL

	 APE
5.6 - ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS

	 ASG

- 2—__—— ^
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Anexo 2- Lista de cabeçalhos de assunto usada pela API

1.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Administrações dire-
ta e indireta, desburocratização, empresas estatais.

2. AGROPECUÁRIA - Agrotóxicos, adubação, avicul-
tura, irrigação, dados relativos à agropecuária nos
seus diversos setores, equipamentos agrícolas,
insumos e investimentos, políticas e programas.

3. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
4. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL— Crianças e

adolescentes, idosos, deficientes físicos e mentais,
entidades assistenciais - FEBEM, FUNABEM, abri-
go, asilos, creches, políticas e programas.

5. ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - Reforma agrária, posse
de terra, grilagem, desapropriação, terra devoluta,
crédito rural, imposto rural, cooperativas, políticas e
programas.

6. BELO HORIZONTE - Saúde, habitação, educação,
transporte, saneamento.

7. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/INFORMÁTICA - Pes-
quisas, investimentos, reserva de mercado, políti-
cas e programas.

8. COMÉRCIO EXTERIOR - Importação, exportação,
balança comercial, acordos de comércio.

9. CONDIÇÕES DE TRABALHO - Segurança, índice
de acidentes de trabalho, fiscalização, insalubrida-
de, CLT, CIPAS.

10. CONTAS NACIONAIS - PIB, PNB, renda interna,
renda 'per capita", desempenho anual dos setores
primário, secundário e terciário.

11. DEMOGRAFIA - Êxodo rural, emigração, imigra-
ção, censos, fecundidade, mortalidade, natalidade.

12. DIREITO DO CONSUMIDOR - Código, etc.
13.DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS- Pena

de morte, violência.
14. DIVERSOS
15. DIVIDA EXTERNA— Moratória, empréstimos inter-

nacionais. FMI, política externa.
16. DÍVIDA INTERNA - Despesa pública, compra e

venda de títulos da dívida, déficit público, dívida
pública, gastos públicos.

17. ECONOMIA BRASILEIRA - Planos, programas e
políticas econômicas.

18. ECONOMIA INTERNACIONAL - Situação econô-
mica de diversos países.

19. ECONOMIA MINEIRA - Planos de governo, situa-
ção financeira, política econômica estadual.

20. EDUCAÇÃO - Alfabetização, ensinos fundamen-
tal, médio e superior, crédito educativo, merenda
escolar, matrícula, aprovação, repetência; investi-
mentos, custos, políticas e programas.

21. EMPREGO - Emprego, desemprego, subemprego,
mercado de trabalho, demissão, dispensa, estabi-
lidade.

22. ENERGIA - Elétrica, nuclear, hidráulica, álcool,
petróleo, gás, carvão, xisto, alternativas energéticas
- biomassa, combustíveis.

23 FUNCIONALISMO PÚBLICO - Legislação.
reestruturação, vencimentos, políticas e progra-
mas.

24. HABITAÇÃO -. Condições de moradia, favelas,
cortiços. conjuntos habitacionais, COHAB, SFH,
aluguel, especulação imobiliária, construção civil,
imóveis, políticas e programas.

25. INDICADORES ECONÔMICOS - Índices econômi-
cos diversos.

26. ÍNDICES DE PREÇOS - Custo de vida, TR, TRD,
INPC, ISP, INCC, IPC-IBGE, IPA, poupança. IPC-
FIPE, IPC-FGV, ICV-DIEESE, lAVE, BIN,VRF, UPC,
MVR, etc.

27 INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Política industrial e
comercial, produção industrial, incentivos, investi-
mentos, concordatas, lucro, empresas e
microempresas, patentes, propriedade industrial.
política e programas.

28 LDO - Orçamentos da União, Estado e municípios,
Plano Plurianual.

29. MARGINALIZAÇÃO SOCIAL - Mulheres. negros,
índios, idosos, violência.

30. MEIO AMBIENTE - Ecologia, flora, fauna, rios,
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Lista de cabeçalhos de assunto usada pela API

reflorestamento, área de proteção, poluição,
agrotóxicos, etc.

31. MEIOS DE COMUNICAÇÃO - Rádio, TV, impren-
sas falada e escrita, opinião pública.

32. MERCADO FINANCEIRO - Bancos intermediários
financeiros, mercado de capitais, movimento e in-
solvência, Bancos do Brasil, Central, Mundial, mi-
neiros, BNDES, BDMG.

33.MOVIMENTOS SOCIAIS-Greves, sindicatos, CUT,
CGT, USI, Força Sindical, associações de bairro,
movimentos populares, contribuição sindical.

34. MUNICÍPIOS - Prefeitos, relação de municípios e
distritos, população, principais atividades econômi-
cas, data de criação.

35. PARTIDOS POLÍTICOS - Convenções, PT, PMDB,
PL, PTB, PSDB, PFL, etc., programas, análises,
reforma partidária.

36. PATRIMÔNIO CULTURAL - Política cultural, in-
centivos, investimentos, museus, Arquivo Público
Mineiro, etc.

37. POLÍTICA HÍDRICA E MINERÁRIA - Recursos,
siderúrgicas, políticas e programas.

38. POLÍTICA MONETÁRIA - Emissão e oferta de
moedas, 'open marketing", Conselho Monetário
Nacional.

39. POLÍTICA SALARIAL - Política trabalhista, FGTS,
PIS, PASEP, política salarial, reajuste salarial,
dissídio coletivo.

40. POLÍTICA TRIBUTÁRIA - Reforma tributária, in-
centivos fiscais, fundo de participacão dos municí-
pios, IPTU, ICMS, IOF, IPI, ISS, ITR, ITBI, IR.

41. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, aposentadoria,
benefícios, etc.

42. SAÚDE - Condições de saúde, fiscalização sanitá-
ria, condições hospitalares, medicamentos, plane-
jamento familiar, AIDS, cólera, alcoolismo, banco

de olhos, banco de sangue, drogas, fumo, geriatria,
hanseníase, homeopatia, aborto.

43. TEORIA ECONÔMICA - Conceitos, keinesianismo
monetário, marxismo, teoria clássica, etc.

44. TRANSPORTES -Aéreo, terrestre, marítimo, ferro-
viário, hidrovias, rodovias, passagens, tarifas, trans-
porte urbano, investimentos, DNER, DER, políticas
e programas.

PASTAS ESPECIAIS
45. PLANO DIRETOR
46. PRIVATIZAÇÃO
47. REGIÃO METROPOLITANA
48. MERCOSUL
49. ELEIÇÕES
50. REVISÃO CONSTITUCIONAL
51. FOME
52. ESCOLA DO LEGISLATIVO
53. OUTROS ESTADOS
54. FUNDOS
55. RECURSOS HÍDRICOS
56. RELAÇÕES EXTERIORES
57. SANEAMENTO
58. SEGURANÇA
59. PROJETO JAÍBA
60. DICIONÁRIO - DADOS BIOGRÁFICOS DE DEPU-

TADOS
61. PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTE-

GRADO - PMDI
62. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
63. API - MATÉRIA SOBRE SEMINÁRIOS

LEGISLATIVOS, FÓRUNS TÉCNICOS, CICLOS DE
DEBATES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS,
POLÍTICA DE MINAS
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Anexo 3- Formulários

(FRENTE)

GRUPO ESPECIFICOf' ASSEMBLEIA LEGISLATIVA I)() ESFAI>() IJE MINAS GERAIS	 DE APOIO À
ARFA DE PESSOAL	 REPRESENTAÇÃO

POIJTICO-PARLAMENTAR

A
Area de Pessoal,

Nos termos da Resolução n9 5.100, de 29/6/91, combinada com a Resolução n9 5.130, de 415193. observado
o disposto rio art. 3 da Resolução n'5. 179 de 23/12197, regulamentado pela Deliberação da Mesa n v 1.509.
de 7/1198. passo a informar-lhes a nova composição de meu Gabinete, estando ciente de que esta solicitação
devera ser protocolada na APF - Central de Atendimento e Orientação de Pessoal no Ed. Tiradentes. térreo.
no penodo compreendido entre 15 e 23 do mês em curso, e que a alteração ora proposta vigorará a partir do
dia ', v do proximo mês, pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias.

Era	de	-

Assinatura do Deputado

[GABINETE DO DEPUTADO:

1 - COMPOSIÇÃO BÁSICA	 J
NVEL 1ECNIC0

1	 NOME	 CARGO	AI 1 CARGA 1 PONTOS1
01

	

	 TEC.EXEG.GAI3INE1Ej	1
NiVEL DE ASSISTÊNCIA

NOME	 CARGO	AL LIO
CARGA

RARIA PONTOS
02
03
04

NIVEL DE EXECUÇÃO	 -
CARGAN	 NOME	 CARGO	 HORÁRIA PONTOS

06
2- cO*WOStÇAO OMPLEkWNTAR

CAÇiGACV	NOME	 CARGO	AI HORMVA PON1OS

TOTAL DE PONTOS
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Formulários
(VERSO)

CARGOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GRUPO

ESPECÍFICO DL APOIO À REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-PARLAMENTAR

NIVEL	SIMFIOLO	 CARGO	
PONTOS

	

4h	6h.	8h.

AL - GARPP 1	AL-41	Técnico Executivo de Gabinete II	2400	3600	48.00

Técnico	 AL-40	Técnico Executivo do Gabinete 1	23.00	34,00	45.50

AL-39	Técnico Executivo de Gabinete	22,00	32,50	43,50

Al- - GARPP	AL-36	Auxiliar Técnico Executivo II	 19,50	29,00	38.50

Assistência	AL-35	Auxiliar Técnico Executivo 1	 18,50	27,50	36,50

AL-34	Auxiliar Técnico Executivo	 17.50	26.50	35.00

AL-31	Assistente Técnico de Gabinete II	15,00	22.50	30.00

AL-30	Assistente Técnico de Gabinete 1	14.50	21,50	28,50

AL-29	Assistente Técnico de Gabinete	14.00	20,50	27,50

AL-27	Supervisor de Gabinete lt	 12.50	19.00	25,00

AL-26	Supervisor de Gabinete l	 12,00	17.50	23,50

AL-25	SupeivisordeGabinete	 11,50	17.00	22.50

AL-25	Assistente de Gabinete tt	 11,50	17,00	22,50

AL-24	Assistente de Gabinete t	 11,00	16,00	21,50

AL-23	Assistente de Gabinete	 10,50	15,50	20,50

AL-20	Secretário de Gabinete II	 9,00	13,00	17,50

AL-19	Secretário de Gabinete t	 850	12.75	17,00

AL-18	Secretário de Gabinete	 8.00	12,00	16.00

AL - GARPP III	AL-15	Auxiliar de Gabinete II	 7.00	10,50	14,00

Execução	AL-14	Auxiliar de Gabinete t	 6.50	10,00	13,00

AL-13	Auxiliar de Gabinete	 6,25	9,50	12,50

AL-12	Auxiliar de Serviços de Gabinete ti	6,00	9.00	12,00

AL-li	Auxiliar de Serviços de Gabinete t	5,75	8,50	11,50

AL-10	Auxiliar de Serviços deGabinete	5.50	8.50	11.00

AL-10	Motorista	 5.50	8.50	11,00

AL-07	Atendentede Gabinete ti	 5,00	7,00	9,50

AL-06	Atendentede Gabinete i	 4.50	6.75	9,00

AL-06	Atendente de Gabinete	 4,25	6,50	8,50

AL-03	Agente de Serviços de Gabinete Ii	4,00	6.00	7.75

AL-02	Agente de Serviços de Gabinete t	3.75	5.50	7.50

AL-01	Agente de Serviços do Gabinete	3,25	5,00	6,50
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Formulários

I AUTORIZAÇÃO PARA

[

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	 ACESSO
COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA EXTRAORDINÁRIO

ÍNOME DA EMPRESA,

1 GERÉNCIAOLI GABINETE

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (NOME COMPLETO)	 DOCUMENTO OflDE Ni IDADE /MATRICULA

TOTAL DE PRESTANTES:

JUSTIFICATIVA:

LOCAL EM QUE O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO:

PEIII000 DE	/	/	ATE	/	/	 HORÁRIO: Inicio,

SOLICITANTE

GERÊNCIA OU GABINETE:

NOME DO RESPONSÁVEL	 MATRICULA.

RAMAL. -	 ASSINATURA:

TEL.: PARA CONTATO NO FINAL DE SEMANA: - -	______ ________ -	DATA.
(NO CASO OI GE: AtNCIA

RESERVADO À COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA

DATA:	/	/	 ASSINATURA DO RESPONSÁVEl. / MATRICULA
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Formulários

ON CONTROLE DE ENTRADA EASSEMBIÉIAI GSLAJVAJJEAIX)D MINAS GERAIS	JoA DE UATERIAL(IS) DECOORDENAÇÃO OEAÃOESGUÇA]
TERCEIROS MA ALIr-MG

DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(IS):

PROPRIfAR,O

HORÁRIO DAENTRADA: -	:__ DATA-	I_/

DESTINO:

SEGURANÇA PRESENTE:

MATRICULA

HORÁRIO DASAIDA	 DATA:

SEGURANÇA PRESENTE:

MATRICULA-

OBSERVAÇÃO:
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Formulários

\s;MIUEIAI.E(;ISI. ATIVA DOFSTADODI%IINASC.ERAIS	SOLICTAÇAO E TRAM!TAÇAO
ARDA DE CONSULTORIATEMATICA	 1	INTERNA DE TRABALHOS

UTILIZAR UM IMPRESSO PARA CADA SOLICITAÇÃO

rSOLICITANTE

1 ASSINATURA

	

	 DATA

TIPO DE TRABALHO

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO	 INFORMAÇAO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR	 E NOTA TECNICA

PROJETO DE LEI	 INSTRUÇAO

L pno.jEro DE RESOLUÇÃO	 E REQUERIMENTO

PF1ONLJNCIAMEN10

RELALÕRIO

\SSUNTO

ÍPRAZO DE ENTREGA DO TRABALHO, - - /	/	ãIsI -- -	ho(s)
C_;od 00 09 0(I



Formulários

ASSENIBLÉIA LEGISLATIVA
	 REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Do
	 DE CONSUMO

ESTADO DE MINAS GERAIS	 RMC N

ORGÃO / GABINETE:	 ASSINATURA DO CREDENCIADO/ MATRICULA:

CÓDIGO	DV UNID.	 DESCRIÇÃO DO MATERIAL	 QUANTIDADE
PEDIDA ATENDIDA

LII

CIR:	PREVISÃO ECONTROLE:I	EXPEDIÇÃO:	RECIBO:	 DATA:

- ASSINATURA /MATRICULA -
có c:r:
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Formulários

(FRENTE)

AssI'MIU.IJS i:;ii.A1iVA 04) ESTAI)() 1* MINAS (;I':14A1S	REQUERIMENTOS FUNCIONAIS
	AEA DE PESSOAL	 PROTOCOLO Na

A

ArCa (Se Pessoa

matricula rr	-	ocupante ao cargo1unç.SO de

laao no (a) - -	-	-	 -	- -
	ramal -	-

regaer o segurrie

01	Acerto proporcional por ler Sido exoneradO(a)

1 Alroriçoli (10 endereço ruaíav.

bairro	-	-	cidade:	 CIP;	-	- telefone

03	AlIava férias regulamentares de

para - 1 -	 a	1 1

	

f	-

04 - 1 1 Arquivar documento(s) em Sua pasta luncrorral

05 - ) ) Avertxaçdo de tempo de serv'ço para fins de daarlo

06-) 1 Cerlirsto do contagem de tempo para lrrSS de

07 - 1 1 ConverbO do lérias-prémio por molrvo de aposefllodo°a

08 ) )OeclaraÇáO constando desconto flO contracheque em tavor da UNIMEO/BH.

Cri ) 1 Ooclaraçáo da remuneração mensal

lii ) ) DecEiraçio da remrineraÇâo mensal, com descontÓs

ti 5 ) Oaciarxçao da remuneração percebida nos 3 últimos mocas para

12- 1 1 OecIataçAo 'te llOràflO de trabalho

1:1 - ) 1 Declaraçuo do situação func ional para o INSS

14 - ( ) Doclaraçáo para SCSI com os mndrces de rea justamento salanal, no penado de

15 - ) ) Fõnas-pr4rniO no período de	 a	1	 1 -

16-1 ) LovaflIamoritO de carga horária de cursos para Sins do PromOÇAO

17 - 1 (tavantamonto de descontos de despesas medicas, odontológicas C flosprla(ares.

IS - ) ) Levantarnofltfl funcional para fins de

Obs: conliniiaÇhii mmii Vmtrsui

I.I(,ISI,ATIVA IX) I'SI'AIX) III'. MINAS (;l-:KAIS	REQUERIMENTOS FUNCIONAIS

1	
ARE  DE PESSOAL	 PROTOCOLO Na

MATRICULA 

	

NOME	 CÔO SOLICITADO OPE aTEtLD1MrNTO	rAlA

146



Formulários

(VERSO)

19	) Levantamento sobre descontos no contracheque do mês de	 / __Código 81

20 ( ) Licença-gala (8 dias) no período de	/ - /	a	/ - / _, conforme documento anoso

21 - ( ) Licença-luto (8 dias) no periodo de - / - / -. a	/	1_	pelo falecimento de seu(sua) -- -	-

conforme documento anexo.

22 -• ( ) Licença-paternidade (5 dias) no período de	/ - - /	a -- /	1 	Conforme documento anexo.

23	1 2 via do Contracheque do(s) mês(es)

24

Autorizo, se for o caso, o desconto em folha de pagamento do valor referente à emissão
do(s) documento(s) acima solicitado(s).

Pede deferimento,

Data	/	/

Assinatura
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Formulários

REEMBOLSOAssI:MRI,FuALE(;I'l.Ar,vA DO ESI kI)0D1 MINASI;E.KAIS	 AUXILIO EOUCAÇÀOARFA DE PF-550Ai	 1

Solicito o rcembolsodc (Jospesas releronle ao Auxitio Educaçao. contoone documcriaçao cm anexo e rIo arado
com as formar; nirjenles

Trtrrlar	 Matricula	DV
05005	 1	 -

Data	 ASS. titule	 AI	-
-

ka
1.

ti

DADOS
00

DEPENDENTE
ç

a

EOTAL

OBS. 01 M prishaade	 03 Mi,,.ral,i,Io/Çscoia Lr,lm..,Irfida

	

02 Corri,. erxaWraJ	 04 Çyifr M,tiaJroaOi, E '.o., í smrra

(ANEXAR RECIBOS)

REEMBOLSOAssI:MIlLEIÂl..GIl.ATIvA I)tIdI,%IHfl)1INAEkAIS	 AUXILIO EDUCAÇÃOAItEA DE PESSOAL

Matr,cuta	DV 1 DataMeses	 Qtde DeciDes	(PF Ateodmecieri]
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Formulários

EXPEDIÇÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA IX) ESTADO DE MINAS GERAIS

	

	 DE
CORRESPONDÊNCIA

ORGÃo SOUCITANTE / GABINETE

ATESTADO

Atesto, em cumprimento ao disposto no § 20 do item V da Dec~ da Mesa. de 13 de março de 1991. que a presente solicitação de
espedição postaL/Ieleqrálica é matéria legislativa/administrativa de interesse de meu Gabinete, estando em conformidade com a Lei Oçq/inica dos,
Partidos - Leu n°5.082/71 e com o Código Eleitoral - Lei n°4.737/65 que proíbem os partidos polilicos de receberem de órgàoa públicos ajuda de
qualquer es$oa, salvo as conlribuções legam ao fundo pardáno,

ASSINATURA	 MATRICULA	 DATA - - /	/

DADE
	ESPÉCIE	 DESTINATÁRIO	 DESTINO

CÕd 0801510-2

(VERSO)

PARA USO EXCLUSIVO DO SETOR - EXPEDIÇÃO POSTAL TELEGRÁFICA

SIMPLES TIMBRADA	SIMPLES S/I1MSRE	REGISTRADA	REGISTRADA AR

OUANT. UNIT. TOTAL R$ OUAI4T. UNÍL TOTAL F QUANT. UNIT. TOTAL	QUANT UNfl	TOTAL R$

IMPRESSO	 MOVIMENTO DO DIA/RESUMO

OUANT. UNrT TOTAL RS	CONTADOR FIXO	 CONTADOR MÓVEL	 RESUMO

FINAL	 INICIAL	 TOTAL CARTA

INICIAL	 FINAL	
TOTAL RS

SALDO	 SALDO
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Formulários

ACE 1 TÇ O
_JAT

TELEGRAMA	1 
çArEG3 p I. SPCCS 'rAXAL[S	

iPA 

VRAS TARIFADAS 1 N° COMPROVANTE

TAXADOR-RUBRICA	PREFIXO / N' TRANSMISSO	 N9 GENTEX

HORA TRANSMISSAO	SIGLA ORIGEM/DESTINO PRIORIDADE / TARIFA	OPERADOR

= NOME Ou ENDEREÇO TELEGRÁFICO	 FONE, TE_Ex o CX POSAL
o
.< ENDEREÇO (Ruo, Au. 5°, Apto., Bairro)
1-
Z	 CIDADE

ESTADO/PA)S	
—i«

C
—E
	DATA DE ENTREGA (Spora Pré-datado)

o
1-

w

= NOME	 1FONE,TELEX ouCX POSTAL

P ENDEREÇO ( Ruo • Au , 5°, Apto., Bairro)
LU

CIDADE	 ESTADO	 CEPui
Ui OUTRAS INFORMAÇOES SE SOLICITADAS

'Í CORREIcDSJ
RECIBO DE
TELEGRAMA

75170541-1	 A514Bz21O,
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Formulários

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAIX) DE MESAS GERAIS
ARFA DE SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇO DE REPROGRAFIA E TRANSPORTES

REQUISIÇÃO
DE

REPRODUÇÃO

1 -	 CABEÇALHO

11-DEPUTADO/SETOR

2- TELEFONE:

1 3- DATA DASOLICITAÇÃO: _/./_ 1.4-HORA	.	1.5 -TELEFONE

2-	 TIPO DE SERVIÇO

21 - ( ) DOCUMENTO BÁSICO
NUMERO DE PAGINAS..
NÜMERODECÕPIASPORPAGINAS -
TOTAL	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2-( MALA DIRETA.
QUANTIDADE DE REGISTROS- ........................................................................................
NUMERO DE DISQUETES-------- --------------- -- --- ----------------------------------------- ----- ----------------------	- ----

23-( )CARTÃO
1IPODECAATÃO- .................	-........ -----..... -..... -----.... -....... ------ .............. -
QUANTIDADE DE REGISTROS -----------------------------------------------------------------
NUMERO DE DISQUETES  ----------------------- --- ---------------	- - -- ---------- ---- ------------------- -- --- -	- --

3-	 RESERVADO À S.R.T.

3.1 - PEDIDO RECEBIDO POR:

3.2 -PEDIDO RECEBIDO NA DOCUTECH

33-MODELO PRONTO P/ APROVAÇAO AVISADO A. -

3.4 - MODELO PARA APROVAÇÃO ENTREGUE A -.

3.5 - MODELO APROVADO/ALTERADO RECEBIDO POR:

3.6- SERVIÇO EXECUTADO POR: --

37-DEVOLVIDO A RECEPÇÃO POR:

3.8- SERVIÇO CONCLUiDO AVISADO A

DATA:	/	/	HORA:

DATA	/	/	NORA:

DATA:	/	/	HORA.

DATA 11 HORA.

DATA:	. /	1	HORA:

DATA:	/	/	HORA.

DATA:	/	/	HORA:

DATA-	/	/	HORA:

4-	 PROTOCOLO	
- 14.1 -NOME DODEPUTAD() --	 - - -	4.2 NPEDIDO	-	1

4.3- TIPO DE SERVIÇO .( )BÁSICO	( )MALAOIRETA	( )CARTAC)	 . .
4.4 - DATA DA SOLICITAÇÃO:	/ - . / - HORA: -

-DATA DA DEVOLUÇÃO:	/	/	HORA. -- -
4.5-RECEBIDO POR  	4.6-RUBRICA --

G5& 0801.030-1
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Formulários

ASSEMBLÉIA 11,E(;ISLA1 SOUCITAÇÃO DE

ESTADo DE MINAS GERAIS	1	REPRODUÇÃO GRÁFICA

r 

CARTOES	 DOCUTECH Acima de 150 cópias	 ] CÓDIGO 
1

XEROX - Aló 150 copias 	RAMAL

[ÕRGÃO SOLICITANTE.

DATA--	ASS	-
COO. 0801 021 8

(VERSO)
ATESTADO

Atesto, em cumprimento ao disposto no § 2 9 do item V da Decisão da Mesa de
13 de março de 1991, que a presente solicitação de reprodução de ____________

-. matéria

IegislativaladmlfllStrati va de interesse do meu gabinete, está em conformidade com a
Lei Orgânica dos Partidos - Lei n Q 5.08211971 o corri Código Eleitoral - Lei n
4.73711965. que proíbem os partidos políticos de receberem de órgãos públicos ajuda
de qualquer espécie, salvo as contribuições legais ao fundo partidário.
Belo Horizonte - MG,

[ Registrado - GRT
Em	/	/
Ass.:

- Deputado
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