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'(...) Duos soberanias precisam conviver. 0 Legislador pode simplificar e equalizar a
ação dessas duos soberanias, limitando coda uma delas a uma esfera de autoridade
cuidadosamente definida; mas ele nao pode fundir as duos em uma so soberania ou
evitar que elas entrem em con f/ito em a/guns momentos. Porlanto, o sistema federal
demanda o exercicio diOrio de decisOes discricionárias. Uma soberania dividida
sempre será mais fraca que uma soberania ónica.

Alexis de Tocqueville

(Democracia no America)
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o Pro jeto Passo a Passo, do Escolo do Legislativo, tern par obletivo
tornar acessIveis oo pubiico externo todas as inforrnaçöes necessá-
rius ao acomponharnento efetivo dos trobaihos reaiizados peio
Poder Legislativo.
o projeto faz porte do esforço que a Assembléia Leg islativa do Estado
de Minas Gerais vem desenvolvendo, nos üitimos anos, no sentido de
prornover uma efetiva integração corn a sociedade.
o Posso a Posso está fundornentado em duos convicçöes principais:
!J As entidades representativas, a imprensa, as instituiçöes e o

cidadUo são eiementos fundamentals no processo de constru-
ção do verdadeiro representaçüo democràtica.

fJ 0 exercIcio do cidadonia pressupöe, necessariomente, o acorn-
panhamento dos atividades do Poder Legislativo e a real pos-
sibilidade de interferir nos decisOes tornados, não so no piano
politico-pariamentar, mas tambérn no fazer diOrio dos leis
que irUo reger o funcionamento do Esiado e do sociedade.

As pessoas e entidades interessadas em obter mais informaçoes
técnicas sabre as trabaihos do Assembléia poderuo procuror a
Escola do Legisiativo, que, corn esse projeto, visa faciiitar a parti-
cipaçUo do pblico externo nos otividodes do Caso.

A Escola do Legislativo é urn órgâo do estrutura administrativa do Assem-
bléia Legislativo, criodo em 1992, corn os seguintes objetivos: promover a
copacitoção e o aperfeiçoornento pro fissional dos funcionários do Assern-
bleia; oferecer suporte conceitual de natureza técnico-adrninistrativa,

legislotivo, doutrinärio e politico as atividades do Poder legislativo; consti-

tuir urn repertório de inforrnaröes pora subsidiar a elaboroçao de pro jetos e
demais proposiçóes legislativos, bern coma o processo legislativo e Os contro-

los inlerno e externo; e oferecer 00 parlarnentor e 00 funcionArio a oportu-

nidode do meihor se identificarern corn a rnissão do Poder Legislativo.



	

-	 -r
A	 i- 1Ç

	

ç.	 .,.;

,.	.

•1_;



Para começo de conversa

Federalismo é um sistema político no qual Estados inde-
pendentes pactuam por meio da Constituição, criando uma as-
sociação ou aliança - a Federação - que, ao mesmo tempo,
preserva a independência de cada Estado membro e promove
sua ligação, organizando-os por meio de um governo central.
A palavra Federação vem do latim (foederatio) e significa ali-
ança 1 acordo.

Pacto federativo, expressão muito usado ultimamente na
política nacional, represento o acordo das portes integrantes da
Federação sobre como distribuir tarefas e dinheiro entre elas, cha-
madas de entes federativos.

A República Federativa do Brasil, formada por União' , Esta-
dos membros', Distrito Federal e Municípios', represento a soma
do poder central, que se manifesta na atuação da União com os
poderes regionais e locais - que se concretizam no atuação dos
Estados membros e dos Municípios.

Como surgiu o federalismo?

Pode-se dizer que o federalismo é uma invenção dos EUA,
adotada em vários países, como Canadá, Alemanha, Suíça, México,
Argentina e Brasil.

Em 1116, as 13 colônias inglesas da América do Norte decla-
raram-se independentes, transformando-se em Estados livres, regi-



dos por suas próprias leis. Para defenderem interesses comuns, re-
solveram, em 1781, formar uma Confederação', mantendo cada
um dos 13 Estados plena independência em relação aos demais.

Depois, na Convenção da Filadélfia, em 1 787, uniram-se em
um único país, formando os Estados Unidos da Américo. Os 13 Esta-
dos renunciaram à sua soberania, mas não deixaram de existir.

Concordaram em que o poder central fizesse as leis sobre os
assuntos que exigiam tratamento igual em todos os Estados e que,
com relação às outras matérias, os 13 Estados continuariam legis-
lando livremente, respeitando os interesses e a cultura regionais.

Essa divisão de responsabilidades e atribuições (ou compe-
tências) foi formalizada na Constituição dos Estados Unidos de
1187, que enumerou as matérias sobre as quais, até hoje, com-
pete à União legislar. A Constituição assegurou, também, o di-
reito de os cidadãos elegerem seus respectivos governadores e
deputados das assembléias dos Estados.

Determinou-se que o Poder Legislativo nacional teria duas
asas: o Senado Federal, representando os 13 Estados, e a Câ-

mara dos Representantes, os cidadãos.

Ficou também expressa, na Constituição dos Estados Unidos,
a impossibilidade de qualquer dos Estados membros desistir de par-
ticipar da Federação e voltar a ser um Estado soberano. Alguns deles
tentaram retomar a independência, o que gerou uma guerra no país
- a chamada Guerra de Secessão 5 , entre ianques (Estados do norte)
e confederados (Estados do sul).

Os separatistas perderam: a Federação ià havia se firmado e
o país continuou unido.





E no Brasil, como evoluiu o sistema
federativo?

Na primeira Assembléia Constituinte do Brasil, em 1822, lá
estava presente o ideal federativo. Contudo, naquele momento his-
tórico, prevaleceu o centralização do poder em torno do monarca.

Mas o desejo de que fosse conferido maior poder de delibera-
ção sobre os interesses regionais às províncias acompanhou todo o
período imperial, desaguando na Proclamação da República, em 15
de novembro de 1889.

A opção pela Federação como forma do Estado brasileiro pe-
los constituintes de 1891 era inevitável. Como nos Estados Unidos,
foram relacionadas na primeira Constituição da República as maté-
rias de competência da União, ficando as demais reservadas aos
Estados federados.

Embora tenha sido assegurada ampla autonomia aos Estados
no plano político, houve uma grande dificuldade de se implantar
uma verdadeira democracia. Isso porque as primeiras décadas desse
século no Brasil foram marcadas pelo domínio dos grandes proprie-
tários de terra e por eleições fraudulentas, a exemplo do que sem-
pre ocorreu no Império.

Assim, enquanto na América do Norte a Federação se for-
mou dos Estados para o centro, criando o poder central, no Bra-
sil a opção por essa forma de Estado teve o propósito de esvazi-
ar o poder centralizado.

A história da Federação no Brasil oscilou de acordo com os
regimes políticos. Durante os regimes ditatoriais, o princípio fede-



rativo constava apenas no papel. Na prática, os Estados federados
não possuíam nenhuma autonomia. Nos períodos em que foi respei-
tada a ordem democrática, os Estados federados puderam exercer
suas competências asseguradas pela Constituição da República.

Aprofundando um pouco mais...

O federalismo constitui uma forma de Estado em que os
poderes públicos regionais, conhecidos como Estados-membros
ou Estados federados, possuem uma autonomia' de governo,
enquanto a soberania' pertence ao Estado Federal, que é o
conjunto de todos os entes federativos. Mas os Estudos-
mem-bros também participam da soberania da União, influindo sobre
as decisões soberanas, uma vez que estas são decisões do con-
junto no qual eles se acham integrados.

O federalismo promove a unidade na diversidade cultural e
política das regiões, quer dizer, busca unir os entes federados, que
possuem algumas características diferentes, em torno de certas re-
gras comuns. Assim, são preservadas as identidades culturais e polí-
ticas de cada um e os interesses de todos.

A Constituição da República assegura a autonomia aos Esta-
dos e aos Municípios. Essa autonomia representa a capacidade de:

• Autogoverno: o povo possui o direito de escolher seus
governantes (o governador e o prefeito), deputados e vereadores.

• Auto-organização: possibilidade de o Estado federado ter a
sua própria Constituição, na qual são reconhecidos os direitos funda-



mentais de seu povo e estabelecidas as estruturas de suas institui-
ções políticas (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário). Ao Mu-
nicípio é garantido o direito de elaborar a sua lei orgânica, que
equivale a uma Constituição municipal.

o Aulolegislação: possibilidade de o Estado federado e o Mu-
nicípio legislarem sobre as matérias de sua competência, nos termos
da Constituição da República.

No entanto, pura que o Estado-membro e o Município possam
se desenvolver, é preciso possuir mais do que essas faculdades; são
necessários recursos financeiros. Adiante, veremos como esses recur-
sos são distribuídos entre União, Estados-membros e Municípios.

Não existe, sob o ponto de vista jurídico, uma hierarquia entre
a União, os Estados federados e os Municípios. Cada qual tem compe-
tências próprias estabelecidas pelo Constituição da República e dentro
delas atua, sem que se admita a interferência dos demais.

Nesse sentido, pode-se dizer que a organização federativa é
incompatível com a ditadura, que se coloca como centralização do
poder político, gerando uma situação de desigualdade entre os en-
tes federados. A história demonstra que a forma federativo é, por
excelência, a forma de organização do regime democrático, pois o
princípio federativo valorizo os níveis local e regional de decisão e
pressupõe a convivência e o equilíbrio de vários poderes, sem que
qualquer deles seja superior aos demais.





O federalismo na Constituição Federal
de 1988

Depois do longo período de regime autoritário no Brasil, o
princípio federativo recebeu uma atenção especial dos constitu-
intes. Estendeu-se a autonomia dos Estados federados aos Mu-
nicípios (arts. 1 9 e 18). Muitos autores não reconhecem o Muni-
cípio como um ente federativo, como o Estado federado, por lhe
faltar alguns pressupostos, como representação no Senado Fe-
deral, Poder Judiciário próprio e capacidade de propor emendas
à Constituição da República, além de não possuir uma Constitui-
ção, como os Estados federados.

Mas é preciso reconhecer que a Constituição Federal assegura
aos Municípios autonomia, não se podendo mais folar em uma rela-
ção de hierarquia entre Estados federados e Municípios.

A autonomia dos Estados ou dos Municípios só pode ser
rompida nos casos previstos na Constituição, que representam
situações muito graves (arts. 34 e 35 da (F). Ainda assim,
como regra, a decisão de intervenção nos Estados é submetida
ao Congresso Nacional e, nos Municípios, à Assembléia
Legislativa (	1 9 do art. 35 da (E).

Durante a intervenção da União na autonomia de qualquer
dos Estados federados, o Constituição Federal não pode ser alterada
(1° do art. 60).

O constituinte fez uma outra opção muito clara: os entes fe-
derativos são autônomos, mas devem atuar de forma cooperativa.
Até determinado ponto do história da Federação brasileira, União,



Estados e Municípios atuavam voltados para os seus projetos, den-
tro de suas competências, sem muito se interessar pelo que os de-
mais estavam fazendo ou pensando.

Muitas vezes, tanto o Estado quanto os Municípios investiam
em um mesmo serviço, sem colaboração mútua ou coordenação que
proporcionasse prestação de serviço mais eficaz. Algumas regiões, por
exemplo, possuíam duas escolas de 1 9 a 4 série, uma estadual e outra
municipal, mas faltavam vagas de 5 a 8 9 série ou no ensino médio.
Se, nesse caso, houvesse interação entre o Estado e o Município, a
rede de ensino atenderia às demandas de educação da região.

Além da colaboração entre os Estados federados e seus Muni-
cípios, também é importante a associação intermunicipal, por meio
de consórcios ou integração em microrregiões, para resolver proble-
mas de assistência à saúde, tratamento de lixo, distribuição de
água, formação de professores, etc.

Quem pode o quê

A distribuição de competências diz respeito tanto à capacida-
de de legislar quanto à de decidir e atuar.

A Constituição da República começa por definir sobre que
assuntos somente a União decide e trabalha (art. 21 ). Por exem-
plo, declarar guerra ou celebrar a paz, emitir moedas e estabele-
cer princípios para o sistema nacional de aviação. Esses são temas
em que o interesse nacional prevalece sobre os interesses pro-
priamente regionais. Já imaginou se cada Estado federado possuís-
se uma moeda diferente?



Em seguida, a Constituição da República definiu as matérias
sobre as quais apenas a União legisla (art. 22 - competência priva-
tiva). Entre elas, direitos penal, civil, comercial e do trabalho, ser-
viço postal, trânsito e transporte.

Nos Estados Unidos, os Estados federados podem legislar sobre
trânsito e direito penal, instituindo crimes e penas diferentes entre
eles. Cada Estado, por exemplo, instituiu a idade mínimo para se tirar
a carteira de habilitação. Será que no Brasil isso funcionaria?

É preciso lembrar que, nos EUA, os Estados têm, como já
vimos, uma história de maior independência e autonomia, diferen-
temente dos Estados brasileiros. Mas é para que o autonomia dos
Estados e Municípios se aprimore no Brasil, gerando maior equilí-
brio na Federação, que devemos refletir se as matérias enumeradas
na Constituição Federal corno de competência da União deveriam
ser mesmo privativas desta. E possível estar havendo um excesso de
concentração no poder central?

Temos em seguida o que se chama de competência comum
(art. 23). São matérias em que União, Estados e Municípios devem
atuar de forma conjunta, em regime de colaboração. O constituinte
estabeleceu que uma lei complementar fixará normas para a coope-
ração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
mas até hoje não foi promulgada essa lei.

Determinadas áreas como saúde, assistência social, educação,
proteção à infância e adolescência possuem leis específicas que de-
terminam as competências de cada esfera de governo e as formas de
colaboração. Todo cidadão deve ficar atento para saber de quem
cobrar as providências que entender justas e necessárias.



Por fim, a Constituição da República estabeleceu as matérias
sobre as quais União, Estados e Distrito federal podem legislar
concorrentemente (art. 24), ou seja, ao mesmo tempo. Neste coso,
a União limita-se a estabelecer as normas gerais sobre cada maté-
ria, aplicáveis o todos os Estados, que podem legislar sobre aspectos
e questões que lhes são peculiares.

Entretanto, a experiência vem mostrando que a União é "gu-
losa": vira e mexe, faz leis que extrapolam a noção de normas
gerais, invadindo a área de competência do Estado, o que desequi-
libro a balança de poder na Federação.

Por que o constituinte não fez menção aos Municípios no art. 24
da Constituição Federal? Por acaso, ele não pode legislar sobre as
matérias ali mencionadas? Para o Município, optou-se por uma técnica
diferente: vereador pode legislar sobre as matérias de interesse local
e suplementar o legislação federal e estadual no que for necessário
(art. 30, II, da (F).

O interesse local se caracteriza pela predominância do interesse
para o Município, em relação ao do Estado e da União. Na atividade
municipal, há um vasto campo de ação, em que são numerosos os
assuntos de interesse do Município, a começar pela elaboração de sua lei
Orgânica e escolha de seus governantes, a busca de recursos para a Admi-
nistração pela tributação, a organização dos serviços necessários à comuni-
dade, a educação e o lazer da população, a defesa da saúde, da moral e do
bem-estar público, a regulamentação estatutária dos servidores, etc.

Exercendo a competência suplementar, o Município pode
completar a legislação, de acordo com as particularidades locais,
desde que não haja conflito com as normas superiores.





De onde vem o dinheiro e a quem cabe
arrecadá-lo?

Uma vez adotado o sistema federativo, em que cada ente
integrante da Federação brasileira possui competências próprias, é
necessário que cada integrante possua recursos para o exercício da
autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada.

Por essa razão, a Constituição Federal garantiu o cada ente
a possibilidade de instituir e arrecadar tributos: os impostos 8 , as
taxas9 , as contribuições de melhoria 10 , os empréstimoscompulsó-
rios' 1 e as contribuições sociais'2

Somente o União pode cobrar empréstimos compulsórios, por
determinação constitucional. Mas é garantida a todos os entes com-
petência para instituir em lei e arrecadar os demais tributos, sendo
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios só podem exigir
contribuição social previdenciária de seus respectivos servidores.

Para evitar a bilributação, ou seja, que um mesmo fato eco-
nômico seja tributado de forma repetida por mais de um ente fede-
rativo, a Constituição dividiu a competência para cobrança de im-
postos da seguinte forma:
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A noção de Estado federado, como Minas Gerais, São Pau-
lo ou Rio Grande do Sul, envolve dois significados. Um refere-se
a uma determinada região e seu povo. O João nasceu em Mi-
nas Gerais". O outro se refere ao poder público instituído: "O
Estado de Minas Gerais promulgou uma lei sobre saúde", ou
"Entrou na Justiça contra a União". O mesmo raciocínio se aplica
aos Municípios.

Existe previsão constitucional para que a União institua im-
posto sobre grandes fortunas, o que ainda não ocorreu. Poderá tam-
bém instituir outros impostos por meio de lei complementar, além
de imposto extraordinário, na iminência ou em caso de guerra ex-
terna, os quais serão eliminados gradalivamente, desaparecendo
as causas de sua criação.



As fatias do bolo

O federalismo é caracterizado pela cooperação, inclusive fi-
nanceira, entre o Governo Federal e os Governos dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, o que ocorre por meio do partici-
pação de um no produto da arrecadação de outro.

Assim, quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
recolhem imposto de rendo na fonte sobre o pagamento aos respec-
tivos servidores, não precisam repassá-lo à União.

Os Municípios também recebem da União 50% do produto da
arrecadação do IIR, referentes aos imóveis neles situados. Do Esta-
do, eles recebem 50% do produto da arrecadação do IPVA em rela-
ção aos veículos automotores licenciados em seus territórios e ainda
25/a do produto do arre(a acuo do I(MS, sendo 3/4, no mínimo, na
proporção do valor adicionado nas operações relativas ô circulação
de mercadorias e nos prestações de serviços realizadas em seus ter-
ritórios, e o restante (atél/4) de acordo como que dispuser a lei do
respectivo Estado.

Do produto da arrecadação pela União do IR e do IPI, 47%
são distribuídos da seguinte forma:

a) 21,5 % ao Fundo de Participação dos Estados edo Distrito
Federal;

b) 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) 3% para aplicação em programas de financiamento ao se-
for produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,por in-
termédio de suas instituições financeiras de caráter regional, de



acordo com os pianos regionais de desenvolvimento, ficando asse-
gurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados
à Região, na forma que a lei estabelecer.

Repartição da receita do IR e do IPI

O FPM

_--- 22,50%
ME(I

53°(
O Financiamento21.50	Norte, Nordeste e

3°	 Centro-Oeste
O União

A União, depois de apurado o produto da arrecadação do IPI,
repassa 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente
ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados,
limitados a 20% do montante, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a
esses o critério de partilha estabelecido. Desse valor, os Estados
repassarão aos respectivos Municípios 25%, observados os critérios
estabelecidos no ort. 158, parágrafo único, 1 e II.

Para evitar a interferência de questões de natureza polí-
tica ou administrativa na transferência dos recursos, a Consti-
tuição Federal proíbe a retenção ou qualquer restrição à entre-
go e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acrés-
cimos relativos a impostos.



Conhecer para participar

Nos jornais noticiários da TV, temos visto e ouvido com fre-
qüência a expressão crise federativa'. Em que consiste essa crise
que enfrentamos hoje? Ela se tornou mais conhecida pela sua di-
mensão tributário, mas se manifesta fortemente em outros aspec-
tos, como é o caso dos bancos públicos, da distribuição de competên-
cias na execução de políticas sociais, da representação política, da
defesa dos interesses regionais, etc.

O agravamento desses conflitos vem acontecendo de formas
variadas, ora pelo questionamento dos critérios de representação
dos Estados membros no Congresso Nacional, ora pela "guerra fis-
cal" que se trava entre os governos.

Tombem as transformações que ocorrem em nível interna-
cional, como a globalização da economia, têm afetado o equilí-
brio federativo não só no Brasil, mas também em diversas na-
ções, com o governo central impondo severos restrições finan-
ceiras aos Estados e Municípios, em prejuízo dos serviços públi-
cos por eles prestados à população.

Vem-se firmando, a cada dia, a necessidade de um novo pacto
federativo e de uma ampla reforma do Estado brasileiro, a fim de que
o Pais volte a crescer e resgate a sua enorme dívida social, enfrentan-
do os desafios ocasionados pelas profundas desigualdades regionais.

Cada cidadão tem o seu papel nessa luta; pode e deve participar,
fazendo-se ouvir por meio da mobilização da sociedade e de seus repre-
sentantes nas esferas do poder. A informação, nesse sentido, tem vital
importância para quem deseja entender e participar da processo político.
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Glossário

1 União: É o resultado da aliança de Estados-membros numa
Federação. Dá-se o nome de União ao conjunto federativo e
o Governo Federal é o governo desse conjunto.

2 Estado-membro: Estado que se alia a outros para a
formação de um Estado Federal.

Há divergências entre os doutrinadores com relação ao
fato de o Município ser considerado um ente federativo. Essa
questão está discutida na página 16.

Confederação: O termo tem dois significados. É sinônimo
de associação, existindo no Brasil confederações de
sindicatos de várias categorias. O termo indica também
união de Estados.

Secessão: Separação de urna parte do Estado Federal para
constituir um Estado independente. A tentativa de separação
que ocorreu nos Estados Unidos foi impedida pela União por
uma luta armada, chamada Guerra de Secessão.

Autonomia: Direito e poder de autogovernar-se. No Estado
Federal, os Estados-membros e Municípios decidem com
autonomia sobre assuntos de sua competência, o que
significa que eles não são dependentes do Governo Federal
(e Estadual, no caso dos Municípios), sujeitando-se apenas
às Constituições Federal e Estadual.

Soberania: É o poder de autodeterminação de um povo,
que não está subordinado de forma involuntária a nenhum
texto legal internacional. A soberania pertence. na  verdade,
ao povo, que a exerce na forma da Constituição da República.

Imposto: Tributo que iridepende de qualquer atividade
estatal específica relativa ao contribuinte.

Taxa: tributo cobrado em razão de atos do poder público,
seja quando este disponibiliza ou presta um serviço



especifico ao contribuinte, seja quando realiza atividades
de fiscalização e licenciamentos.

Contribuição de melhoria: Pode ser instituída para cobrir
despesas do poder público quando realiza determinada obra
que implica valorização dos imóveis beneficiados.

Empréstimos compulsórios: Tributo que somente pode
ser instituído pela União e é devolvido aos contribuintes
depois de um certo prazo.

Contribuições Sociais: Tributos que possibilitam à
Administração adquirir recursos que possuem destinação
certa, de acordo com a finalidade estabelecida na lei que
as cria.
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listagem dos Deputados eleitos
para a 142 Legislatura



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE

Adelino de Carvalho (PMN)	[/J 9/s1	3290-5001
Correio Eletrônico: dep.odelinocarvolho@almg.gov.br

Adelnio Carneira Leão (PT)	PI/19A104	3290-7110
Correio Eletrônico: dep.adelmo.carneiro.leao@olmg.gov.br

Agostinho Palrús (PTB)	 PIA P/c103	3290-7288
Correio Eletrônico: dep.agostinho.potrus©almg .gov.br

Agostinho Silveira (P1)	 PI/2'/c234	3290-5010
Correio Eletrônico: dep.ogosiinho.silveiraralmg.gov.br

Ailton Vilela (PTB)	 ET/202/s2	3290-1333
Correio Eletrônico: dep.oilon.vilelo@almg.gov.br

Alberto Bejoni (FF1)	 U/18/s3	3290-5025
Correio Eletrônico depolberio.bejani@almg.gov.br

Alberto Pinto Coelho (PPB)	PI/29/c235	3290-7109
Correio Eletrônico: dep.alberto.piirtn.coelho@?almg.gov.hr

Alencar da Silveira ir. (PDT)	 ET/20/s1	3290-7119
Correio Eletrônico dep.alencar.silveiro.r©almg.gov.br

Álvaro Antônio (PSB)	 ET/211/s2	3290-1369
Correio Eletrôniw depolvoro.ontonio©olmg gov br

Ambrósia Pinto (PTB)	 PI/2n/c246	3290-7222
Correio Eletrônico: dep.ombrosio.pinto@olnig.gov.hr

Amilcar Martins (PSDB)	 3290-5020
Correio Eletrônico: depomikormortins@olrrig.govbr

Anderson Adouto (P1)	 Pl/S[/c3	3290-7310
Correio Eletrônico: dep andersonndouto@olmg gov.hr

Antônio Androde (PMDB)	Pl/2Vc218	3290-7155
Correio Eletrônico: dep.ontonio.androde@?olmg.gov.hr

FAX

3290-5005

3290-7139

3290-7501

3290-5013

3290-7502

3290-5022

3290.7504

3290-7506

3290-7508

329 0-7 246

3290-5015

3290-1314

3290-1512



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE

Antônio Cailos Andrada (PSDB)	Pl/P/clDl	3290-1208
Correio Eletrônico: dep.antonio.carios.andrado@aimg.gov.br

Antônio Genaro (P50)	 PI/2'/c224	3290-1386
Correio Eletrônico: depuntonio.genaro@almg.gov.hr

Antônio Júlio (PMDB)	 Pi/térreo/cl	3290-1328
Correio Eletrônico: depantonio.iulio@olnig.gov.br

Arlen Santiago (PTB)	 PI/2'/c227	3290-5030
Correio Eletrônico: dep.arlen.santiagocõ)almg.gov.br

Bené Guedes (P111)	 PI/21/c222	3290-7366
Correio [letrõnico: dep.bene.guedes©alnig .gov.br

Bile( Pinto (PFL)	 PI/11/cl09	3290-7093
Correio Eletrônico: depbiloc.pinto@almggov.br

Cubo Morais (PC)	 PI/21/c202	3290-5180
Correio Eletrônico: dep.(abo.morais@almg.gov.br

Carlos Pimenta (PDT)	 Pl/29/c238	3290-7185
Correio Eletrônico: dep. cu rios. pimento©alnig. gov . br

Chico Rafael (PMDB)	 PI/2'/c245	3290-5100
Correio Eletrônico: dep.chico.rafael©almg.gov.br

Cristiano Conêdo (PTB)	 PI/2/c232	3290-5044
Correio Eletrônico: dep.cristiono.canedo@almg.gov.br

Dalmo Ribeiro Silva (PPB)	Pl/24221	3290-5051
Correio Eletrônico: dep dalrno.ribeirosilvo@alnig.gov.br

Dilzon Meio (PTB)	 Pl/29/c239	3290-1398
Correio Eletrônico: dep.dílzon.melo©aliiiggov.br

Dimos Radrigues (PMDB)	 [//3	3290-1115
Correio Eletrônico: dep.dimasrodrigues@alniggov.br

FAX

3290-/546

3290-1514

3290-7515

3290-5033

3290-7376

3290-/562

3290-5 177

3290-7519

3290-5105

3290-5048

3290-5055

3290-7522

3290-7505



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Dinis Pinheiro (P1)	 PI/21/c207	3290-7195
Correio Eletrônko: depdinipinheiro@)alinggov.br

Djolma Diniz (P508)	 Pl/29/c204	3290-7233
Correio Eletrônico: dep.djokno.diniz@almg.gov.hr

Doutor Viona (PMDB)	 ET/22Vs1	3290-5130
Correio Eletrônico: dep.doutorviana©almg govbr

Durval Ângelo (PT)	 PI/11/c102	3290-7245
Correio Eletrônico: dep.durvalungelo@alniqgov.br

Edson Rezende (PT)	 3290-5060
Correio Eletrônico: dep.edsonrezendeCa)olrng.gov.br

Eduardo Brandão (P1)	 PI/21/c241	3290-5070
Correio [letrõnico: depeduordo.brandao@olmg gov.hr

Eduardo Hernieto (M)	 Pt/2Vc231	32905080
Correio Eletrônico: depeduordo.hernieto©olmg.gov.br

Elaine Motozinhos (P58)	 Et/199/sl	3290-5090
Correio Eletrônico: dep.elainernotozinhos(a)olrng.gov.br

Elbe Brandão (PSDB)	 PI/2'/c241	3290-5151
Correio Eletrônico: dep.elbe.brondno(a)olniggov.br

Ermano Basta (P508)	 3290-7445
Correio Eletrônico: depermono.botista@olmg.gov.br

Fábio Avelar (PTB)	 PI/2/c247	3290-5095
Correio Eletrônico: depfahic.avelar@olmgqov.br

Gemido Rezende (PMDB)	PI/2/c240	3290-7268
Correio Eletrônico: depgeraldo.rezende@olmg.gov.br

Gil Pereira (PPR)	 PI/2'/c21 0	3290-7377
Correio Eletrônico: depgil.pereiro@alnig.gov.br

329 0-7 523

3290-7524

3290-5131

3290-7525

3290-5063

3290-5065

3290-5084

3290-5091

3290-5150

3290-7528

3290-5098

3290-7531

3290-7533
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DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE
	

FAX

Glycon Terra Pinto (PPB)	 PI/21/c201	3290-7273
	

3290-1535
Correio Eletrônico: dep glyconterro.pinto@alniq.gov.br

FlelyTarqüinio (PSDB)	 Pi/SE/cl	3290-7304
	

3290-7536
Correio Eletrônico: dephely.torquinio@almggov.br

Ironi Barbosa (PSD)	 Pl/29/Q08	3290-1385
	

3290-7538
Correio Eletrônico: dep.irani.barbosa@olmg.gov.br

Ivair Nogueira (PMDB)	 Pl/29/c216	3290-7420
	

3290-1419
Correio Eletrônico: depivoir.nogueiro@olmg.gov.br

Iva José (PT)	 ET/1 P/sl	3290-1409
	

3290-7540
Correio Eletrônico: depivo.jose@olmg.gov.br

João Batista de Oliveira (PDT)	PI/SE/c2	3290-7466
	

3290-7542
Correio Eletrônico: dep.joaobotista.oliveira©almg.gov.br

João Leite (PSB)	 PI/2/c217	3290-1415	3290-7543
Correio Eletrônico: dep.joaoieite©almg.gov.br

João Paulo (P1)	 Pl/29/c21 9	3290-5115	3290-5114
Correio Eletrônico: dep.i000paulo@olmg.gov.br

João Pinto Ribeiro (PTB)	Pl/2Vc225	3290-5122	3290-5121
Correio Eletrônico: dep000.pinto.ribeiro@oIing .gov.br

Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB)	Pl/21/c229	3290-7360	3290-7544
Correio Eletrônico: deporgeeduardo.oliveiro©alnig .gov.br

José Braga (PMDB)	 PI/29/c248
Correio Eletrônico: dep.jose.braga@alinggov,br

José Henrique (PMDB)	 PI/12/d05
Correio Eletrônico: depjose.henrique@olmg.gov.br

José Milton (P1)	 Pl/2/c236
Correio Eletrônico: depjose.milton©almg.govbr

	

3290-1362	3290-7547

	

3290-1136	3290-7548

	

3290-5140	3290-5135



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE
	

FAX

Kemil Kumaira (PSDB)	 Pl/1/d 08	3290-1144
	

32907146
Correio Eletrônico: dep.kernil.kumaira©o)mg.gov.br

Luiz Fernando Feria (PPR)	 PI/2'/c233	3290-7162 3290-1184
Correio Eletrônico: dep.luiz.fernando.foría©almg.gov.br

Luiz Menezes (PPS)	 Pl/2/c206	3290-5144
Correio Eletrõnko: dep.luiz.menezes@almg.gov.br

luizTadeu leite (PMDB)	 PI/2Q/c223	3290-5202
Correio Eletrônico: dep.luiz.tadeu.Ieite@alnig.gov.br

Marcelo Gonuives (PDT}	Pl/21/c220	3290-7295
Correio Eletrônico: dep .nioreto.gonalves2almg.gov.br

Márcia Cunha (PMDB)	 PI/2/c209	3290-5160
Correio Eletrônica: dep.mardo.njnha©olrng.gov.br

Mércia Kangussu (PP$)	 PI/2'/c226	3290-5166
Correio Eletrônico: dep.rnorda.kongussu(i)olmg.gov.br

Marco Regis (P1)	 4	3290-7099
Correio Eletrônico: dep.marwregis@almg.gov.br

Maria José Haueisen (PT)	Pl/2/c21 5	3290-7393
Correio Eletrõnico: dep.ma ria. jose.haueisen?ulmg.gov.br

3290-5145

3290-5208

3290-7555

3290-5161

3290-5165

3290-7557

3290-7558

Maria Olivia (P508)	 PI/SE/4	3290-7225	3290-7559
Correio Eletrônico: depniario.olivia@almg.gov.br

Mauri Torres (PSDB)	 Pl/térreo/c2
Correio Eletrõnico: dep.mouritorres@almg.gov.br

Mouro Lobo (PSB)	 EE/5/51
Correio Eletrônico: dep.mouro.lobo@almg.gov.br

Miguel Mortini (PSB)	 PI/11/1106
Correio Eletrônica: dep.rniquel .inartini©olniq .gov.br

	3290-7367	3290-7560

	

3290-7381	3290-7507

	

3290-7490	3290-7550



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE

Olinto Godinho (PTB)	 Pl/2Vc203	3290-1088
Correio Eletrônico: depolinto.godinho@almg.gov.br

Pastor George (Pi)	 PV21/c242	3290-5110
Correio Eletrônico: dep.postor.george@olmg.gov.br

Paulo Pettersen (PL)	 PI/21/c228	3290-7405
Correio Eletrónico: dep.paulo.pettersen@almg.gov.hr

Paulo Piou (PFL)	 Pl/294213	3290-7125
Correio Eletrônico: dep.paulo.piou@olmg.gov.br

Pinduco ferreiro (PPB)	 [1/21 /s2	3290-5190
Correio Eletrônico: dep.pinduco.lerreiro©olmg.gov.br

Réniola Aloise(PFt)	 Pl/21/c21 1	3290-7285
Correio Eletrônico: dep.rernolo.oloise©almggov.br

Rogério Correia (PT)	 Pl/21/c243	3290-5188
Correio Eletrônico: dep.rogeriocorreio@olrnggov.br

Sargento Rodrigues (PDT)	ET/9/s2	3290-5200
Correio Eletrônico: dep.sorgenlo.rodrigues@almg.gov.br

Sávio Souza Cruz (PMDB)	 3290-5244
Correio Eletrônico: dep. savio.souza.cruzalmg.gov.br

Sebastião Costa (PFL)	 PI/21/c237	3290-7216
Correio Eletrônico: dep.sebastioo.costa@almg.gov.br

Sebastião Novorro Vieira (PFL)	PI/27c212	3290-7200
Correio Eletrônico: dep.sebostioonavarro@almg.gov.br

Wonderley Ávila (PPS)	 P1/1 /c1 10	3290-7428
Correio Eletrônico: dep.wanderley.ovila@almg.gov.br

FAX

3290-7563

3290-5111

3290-1564

3290-1565

3290-5191

3290-7569

3290-5189

3290-5196

3290-5 247

3290-1512

3290-7574

3290-7576

O e-mail (endereço eletrônico) dos deputados encontra-se ó disposkão dos
interesssados na home pago da AssembléiaLegislativa: http://www.almg.gov.br.
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