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- Introdução
Governo honesto

(	artigo 73 da Constituição do Estado de Minas
Gerais diz que a sociedade tem direito a governo

honesto, obediente às leis e eficaz.
Para isso, a Administração Pública, ou seja, o conjun-

to de pessoas jurídicas, órgãos, autoridades e servidores
do Estado, passa por alguns tipos de controle, para que
não abusem de poder em proveito próprio.

O sistema de controle do governo faz parte da Cons-
tituição, e é uma de suas armas principais na defesa de
certos princípios fundamentais.

Os princípios que orientam o governo honesto
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L
Legalidade

Quem atua em nome do Estado
deve obediência à lei. E ela que diz
como e o que pode ser feito. E ela

que garante que as coisas não
mudem, ou mudem menos,
conforme a cabeça dessa ou

daquela pessoa. Com a lei
respeitada, a vontade do povo,

expressa por seus representantes
no Legislativo, governa

os governantes.	•1

Lei, para a Administração Pública, é como bula de
remédio.
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M
4 Moralidade

A Administração Pública
deve obedecer não apenas à lei,

mas também à moral da
sociedade, para que o ato seja
válido. Afinal, nem tudo que é

legal é honesto.

Finalidade
Impessoalidade

O agente público, governante
ou servidor, só pode agir
pensando no interesse da

sociedade, e não apenas no de
algumas pessoas, como seus

amigos ou parentes. A finalidade
do Estado é o interesse público.

Todo ato que não tiver esse
objetivo deve ser anulado.

11
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P
4 Publicidade

A Administração Pública é
obrigada a divulgar seus atos, em

jornais contratados para as
publicações oficiais, como o "Minas
Gerais". O cidadão tem direito às
informações de interesse geral ou
coletivo, exceto quando o segredo

for necessário à segurança da
sociedade ou do
próprio Estado.	d
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Razoabitidade
Os meios de que se utiliza a

Administração Pública devem ser
proporcionais ao fim que ela deseja
alcançar. Não é proporcional, por

exemplo, gastar muito dinheiro
para construir uma ponte que seria
utilizada por uma única família que

mora do outro lado do rio.

II
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E
4	Eficiência

Os agentes públicos devem
agir com eficiência ao praticar

os atos administrativos de
modo a cumprir suas

obrigações da melhor forma
possível.

:EL
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Os tipos de controle governamental

(	s vários tipos de controle são classificados de
acordo com critérios diferentes, tais como:

quem os realiza, de que forma, em que momento e
com que finalidade.

Mais importante do que decorar os tipos é saber que
um não dispensa o outro e todos estão ligados a um ob-
jetivo final: garantir a qualidade dos atos administrativos e
a realização do interesse público.

O controle direto é o exercido pelos cidadãos e
por associações comunitárias.

O controle interno é feito dentro do próprio Po-
der, sobre seus próprios atos e agentes.
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O controle externo é o exercido por um dos Po-
deres sobre o outro, compreendendo tanto o
jurisdicional, ou judicial, quanto o legislativo.

A classificação dos tipos de controle, segundo a for-
ma, momento e finalidade de sua realização

Quanto ao momento em que é feito, o controle pode
ser prévio, simultâneo, ou posterior.

O controle prévio é preventivo e tem por objetivo
impedir que seja praticado ato ilegal ou contrário ao
interesse público.

O controle simultâneo acompanha a atuação adminis-
trativa no momento em que ela se verifica. Já o controle
posterior tem por objetivo fazer uma revisão dos atos pra-
ticados, para corrigi-los, desfazê-los ou confirmá-los.

Como em uma empresa, onde há empregados, ge-
rentes, diretores, etc, na Administração Pública também
existe subordinação. Entre pessoas e entre setores ou
órgãos. A autoridade superior controla, acompanha,
orienta, revê e determina correções aos subordinados.
Assim, pelo controle hierárquico, cada órgão da Ad-
ministração Pública é policiado pelo órgão superior.
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Já o controle finalístico é aquele em que se verifi-
ca a adequação do objetivo do ato ao programa geral

do Governo. Este con-
trole não decorre da re-
lação de subordinação
entre os órgãos da Admi-
nistração Pública, mas da
obrigatoriedade de todos
os atos serem praticados
de acordo com as diretri-
zes governamentais.

O controle pode ser de
legalidade ou de mérito, de acordo com o aspecto da
atividade que está sendo controlada.

O controle de legalidade tem por objetivo verificar se o
ato da Administração Pública está obedecendo às leis. Se
não estiver, ele deve ser anulado.

Já o controle de mérito é o que tem por objetivo
verificar se o ato produz o resultado esperado, se é con-
veniente, oportuno e eficiente. Se não produz, deve ser
revogado. Assim, prefeitos, governadores e presidente
da República devem prestar contas às Câmaras, Assem-
bléias e ao Congresso, respectivamente, sobre a atuação
de seus governos. Isso é feito periodicamente, nos pra-
zos determinados pela Constituição, ou quando o
Legislativo julgar conveniente.

15



2 - O Controle Direto
A Constituição da República de 1988,  mais do que

qualquer outra, valorizou a democracia participativa. Logo
em seu primeiro artigo, diz que "todo poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição".

No mesmo rumo, a Constituição do Estado de Minas
Gerais assegura, como objetivo prioritário do Estado, o
exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle da
legalidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da
eficácia dos serviços públicos.

( A )\ IN liii I(X()

1	1

direito de petição
Para que serve? Requerer ao
poder público iniciativas de
interesse gerol ou individual

direito de representação
Ç!ilÂ!iÇiQjiO	 Para que serve? Reclamar de forma
[:lado dc Mina, Gerais	 fundamentada contra o violação

de direitos e abusos de poder.

17



Quem tem esses direitos? Qualquer pessoa

Quando podem ser exercidos? A qualquer momento

Tem que pagar alguma coisa? Nada

Onde ir? Ao CAC - Centro de Atendimento ao Cida-
dão onde, através do serviço" Fale com as Comissões",
o cidadão pode encaminhar suas petições, reclamações,
representações ou denúncias.

(st,,;k, 52

*SS(MBIhA

As linhas de transportes coletivos que atendem
a Assembléia Legislativa são as seguintes:
Linha 8201 - Linha 9209— Linha 2152
Linhas SCOI/SCO2/SCO3

18



As comissões permanentes da Assembléia Legislativa
são competentes para receber e analisar esses pedidos e
denúncias que concretizam a democracia participativa.

E no caso de irregularidade e ilegalidade de atos
do agente público, qualquer cidadão, partido políti-
co, associação legalmente constituída ou sindicato
pode denunciar tanto ao Tribunal de Contas quanto
ao Poder Legislativo.

Em determinados países, como os EUA,
existe o figura do watchdog cão de
guarda --, organização pública ou privada
(Ong's e Associações Comunitárias) que se dedica
a receber queixas e reclamações do público em
geral. Ainda inexistente no Brasil, esta instituição
auxilia no controle tanto dos órgãos do
administração pública, quanto de empresas privadas
que prestem serviços de interesse público.

.3
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Os documentos devem ser redigidos com clareza,
contendo os dados completos do denunciante ou re-
querente (nome, qualificação, cópia da carteira de iden-
tidade, endereço), as informações necessárias à com-
preensão do problema, tais como a identificação da
autoridade ou servidor denunciado, a indicação de pro-
vas ou indícios da existência do fato denunciado, etc.

É preciso que o homem do povo se interesse pela adminis-
tração pública, discutindo problemas e soluções no

âmbito das associações de bairro ou da comunidade.
Afinal, a democracia é um modo de vida que exige respeito
ao interesse público e constante vigilância sobre o comporto-

mento dos governantes e agentes administrativos.
20



3 - O Controle Interno
Controle interno ou administrativo é o poder de fis-

calização e correção que os Poderes exercem sobre seus
próprios atos e agentes, ou seja, é uma espécie de
autocontrole

A entidade ou órgão responsável pela execução da ativi-
dade controlada realiza uma revisão dos seus atos, checan-
do se obedeceram às necessidades do serviço e às exigênci-
as técnicas, econômicas e legais para sua realização.

A Administração Pública pode invalidar atos de seus
agentes por ilegalidade, inconveniência ou inoportunidade,
punindo os responsáveis pelos mesmos, respeitados os
direitos adquiridos dos cidadãos de boa-fé atingidos pela
anulação ou revogação.

Quando a autoridade competente constata a ilegali-
dade de seu próprio ato ou de ato de seus subordinados

21 _______



Quem está sujeito ao controle interno?
Os órgãos da Administração Direta ou
centralizado ( Três Poderes) e os órgãos da
Administração Indireta ou descentralizado,

que é composta pelas autarquias, fundações
públicos e sociedades de economia nusta.

Como e feito o controle?
Normalmente, pelos órgãos superiores
sobre os inferiores (controle hierárquico),
auxiliados pelos órgãos coados com o
finalidade de julgarem recursos administrativos
(controle hierárquico impróprio) e pelos
órgios especinliiodos (controle ticníco)

e declara a sua nulidade ou quando o revoga, por
considerá-lo inoportuno, diz-se que a Administração Pú-
blica exerceu o controle administrativo ex officio, ou seja,
de ofício, por conta própria.

Quando os atos são declarados nulos ou são anula-
dos pela Administração porque o administrado, ou seja,
o cidadão assim requereu, em recurso administrativo,
reclamação, pedido de reconsideração ou recursos hie-
rárquicos, diz-se que a Administração Pública exerceu o
controle administrativo por provocação.
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Controles integrados

\ Constituição Estadual de 1989 determina que
os Três Poderes do Estado, o Executivo, o

Legislativo e o Judiciário, e as entidades da Administração
Indireta mantenham sistemas de controle interno inte-
grados. E mais, que os responsáveis pelo controle inter-
no, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularida-
de, informem-na ao Tribunal de Contas, sob pena de se-
rem também responsabilizados.

O controle interno, exercido pela Administração Pú-
blica ao fiscalizar e rever seus próprios atos, é a forma
mais econômica e rápida de que dispõe o Estado para
corrigir quaisquer irregularidades praticadas pelos agen-
tes públicos no exercício de suas funções.
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4- O Controle Externo

Não seria possível que os cidadãos fizessem sozi-
nhos o controle dos gastos do Governo, o qual de-
pende da atuação regular de profissionais altamente
especializados, capazes de entender uma contabilida-
de bem complicada.

Também não seria prudente confiar apenas no auto-
controle de quem administra o dinheiro público.

Por isso, a Constituição deu poderes aos represen-
tantes do povo, reunidos no Poder Legislativo, para
exercer a fiscalização dos atos da Administração, com
o apoio de um órgão técnico autônomo chamado Tri-
bunal de Contas.

r ¶
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Apesar do controle externo ser efetuado por institui-
ções integrantes do próprio Estado, ele recebe esse nome
em decorrência do princípio da separação dos Poderes.

É um Poder externo e autônomo em relação ao ou-
tro que exerce a fiscalização, diferenciando assim o con-
trole externo do controle interno, que é obrigação de
cada Poder, em sua área de atuação.
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Os instrumentos de controle externo

(	primeiro mecanismo utilizado para o controle
do uso do dinheiro público é a aprovação do or-

çamento, antes do início do ano e da realização de qual-
quer despesa. Todas as receitas e despesas dos governos
devem estar previstas no orçamento.

Nenhum gasto pode ser feito sem a existência do cré-
dito orçamentário aprovado na lei. Por meio do orça-
mento, o Legislativo faz o controle prévio do destino do
dinheiro público e permite o controle dos gastos ao lon-
go do ano.

Quando o orçamento não pode ser aplicado exata-
mente da forma como foi aprovado, o Legislativo exerce
seu poder de controle, votando as modificações, chama-
das créditos adicionais.

Também para garantir que o governo vai cumprir o
orçamento, o Legislativo deve aprovar os empréstimos
que o governo pretende conseguir junto aos bancos, pois
eles são uma fonte extraordinária de receita que vai criar
uma dívida que, mais cedo ou mais tarde, deverá ser paga
com o dinheiro dos contribuintes.
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Informação e publicidade

Íemprego do dinheiro público deve, ainda, ser de
monstrado mensalmente pela administração atra-

vés da publicação dos balancetes contábeis. Nestes
balancetes os governos mostram, usando as técnicas da
contabilidade, como estão utilizando os recursos públi-
cos, onde estão sendo feitos os investimentos e os gas-
tos de custeio da máquina administrativa.

Dessa forma, o Legislativo e os cidadãos podem acom-
panhar constantemente a execução do orçamento pú-
blico. Estes balancetes dão origem, depois de reunidos,
ao Balanço Geral Anual, que consolida as contas da admi-
nistração ao final do ano, e deve ser enviado ao Tribunal
de Contas até 90 dias do final do exercício financeiro.
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O papel do Tribunal de Contas

ualquer pessoa que tenha visto um orçamento
público ou um balanço das contas públicas pode

perceber que o seu exame é uma tarefa bastante difícil.
Por isto, foi criado um órgão especializado que faz o exa-
me preliminar, sob o ponto de vista técnico, dos atos ad-
ministrativos geradores de despesa, como, por exem-
plo, as licitações, a compra e venda de bens públicos, e as
admissões de pessoal, que são obrigatoriamente publica-
dos pelos governos, permitindo o controle não só pelo
Legislativo como por qualquer cidadão interessado.

O Tribunal de Contas checa o cumprimento da lei
e avalia se os atos administrativos foram praticados no
momento, na forma e nos custos adequados. O Tribu-
nal examina ainda o cumprimento dos programas de
trabalho e das metas propostas nos planos de governo
e no orçamento.

Em certos casos, o próprio Tribunal pode determinar
algumas penas, como multas, contra atos que tenham
prejudicado o patrimônio ou gasto irregularmente os re-
cursos públicos. No entanto, isto não acontece com a
prestação de contas anual de governadores e prefeitos.
Depois de analisar a prestação de contas, o Tribunal de
Contas emite um parecer prévio, que deverá ser julga-
do, do ponto de vista técnico e político, pelo Legislativo,
no máximo em 120 dias.
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O parecer do Tribunal é uma indicação técnica ao
Legislativo sobre a regularidade ou não das contas.

As contas são tidas como regulares se expressam
de forma clara a legalidade e economicidade dos atos do

governo: regulares com ressalva, quan-
do apresentam algum de-
feito formal na apresenta-	:f
ção que não resulte em da-
nos ao patrimônio público:
irregulares quando mos-

tram a ocorrência de algum ato ilegal, des-
perdício de dinheiro ou crime de corrupção.

Seja qual for a conclusão do Tribunal, as contas
só estarão aprovadas ou rejeitadas depois de vota-

das pelas Câmaras, Assembléias ou
Congresso Nacional, que podem, in-
clusive interpreta-las de forma con-
trária à orientação do Tribunal.
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O papel do Legislativo

controle externo efetuado pelo Poder
Legislativo não leva em conta apenas os aspectos

financeiros dos atos da administração. O Legislativo tem o
direito de examinar também os aspectos políticos das deci-
sões dos governantes. Assim, além de comprovar que os
gastos da administração foram feitos dentro da lei, os gover-
nos devem demonstrar, diante do Legislativo e dos cidadãos,
que esses gastos foram oportunos e convenientes.



O Poder Legislativo pode suspender atos do Poder
Executivo que determinem providências não previstas em
lei, e também requisitar informações escritas aos Secre-
tários e a outras autoridades sobre os assuntos que este-
jam sob a sua responsabilidade, bem como convocá-los
para esclarecer qualquer desses assuntos pessoalmente.

Outro importante instrumento de controle da admi-
nistração utilizado pelo Poder Legislativo são as Comis-
sões Parlamentares de Inquérito, as CPIs. Quando existe
alguma suspeita séria de um fato que prejudica gravemen-
te o interesse público, o Legislativo pode formar CPI para
uma investigação cuidadosa sobre ele. Quando algum ci-
dadão faz uma denúncia contra alguma autoridade, por
exemplo, 1/3 dos vereadores ou deputados pode con-
cordar com a criação de uma CPI para descobrir se a
denúncia é verdadeira.

A CPI tem poderes judiciais de investigação, quer di-
zer, ela pode colher depoimentos e requisitar documen-
tos e perícias, mas só sobre o fato determinado para a
qual foi criada. Além disso, a CPI não julga ninguém. Ela
só investiga o fato e produz um relatório com suas con-
clusões. Se o Legislativo concluir que houve algum crime,
por exemplo, enviará o relatório ao Ministério Público e
à Justiça, para o devido processo e julgamento.
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O controle jurisdicional dos atos
administrativos

ma outra forma de controle externo, baseado
também na separação dos poderes, é o contro-

ledo Poder Judiciário sobre os atos administrativos dos
Três Poderes.

A Constituição Federal proíbe, em seu art. 50, que
se exclua da apreciação judicial qualquer lesão ou amea-
ça de direito individual ou coletivo. Dessa forma, o Poder
Judiciário tem a prerrogativa de julgar todo ato da Admi-
nistração Pública que seja levado ao seu conhecimento
por meio das ações cabíveis.

Quer se trate de ato político ou normativo, em prejuízo
de direito próprio ou coletivo, o cidadão poderá entrar na
Justiça contra a administração pública municipal, estadual ou
federal. Isso mostra a articulação dos vários tipos de contro-
le em torno do seu objetivo comum: garantir à sociedade
um governo honesto.

A Constituição da República, na defesa dos direitos e
garantias fundamentais, individuais ou coletivos, prevê
ações específicas de controle da Administração Pública,
como a ação popular, a ação civil pública, o habeas corpus,
o habeas data, o mandado de segurança individual e cole-
tivo, o mandado de injunção e o direito de petição.
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As ações previstas na Constituição ou na lei proces-
sual podem ser propostas por quem seja parte legítima
para iniciar o processo judicial.

Cumpre ressaltar o grande papel que o Ministério
Público exerce na proteção dos direitos coletivos e
difusos, verificando a legalidade e a moralidade dos atos
praticados pelo administrador público, e servindo, tam-
bém, de canal com a sociedade, que pode procurá-lo para
comunicar indício de corrupção ou má aplicação do di-
nheiro público.

As penalidades aplicáveis ao
governante desonesto estão previstas
no lei, podendo consistir em restituição
de valores aos cofres públicos, multas,
penas privativas de liberdade, perda de
direitos políticos, dependendo do ato
praticado pelo administrador.
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DEPUTADO	 ENDEREÇO

Adelino de (orvalho (PMW)	FE/19/5I
(arreio Eletrônico: gobad@almg.gov.br

Adelmo (arneiro Leão (P1)	PI/19A104
Correio Eletrônico: gabacl©almg.gov.br

Agostinho Potrús (P508)	PI/11/c]03
(arreio Eletrônico: gabopo@almg.gov.br

Agostinho Silveira (PE)	 PI/21A234
Correio Eletrônico: gabngs@almg.gov.br

Aihon Vilela (PSDB)	 E1/20/s2
(arreio Eletrônico: gobavi©olmggov.br

Alberto Bejoni (PFL)	 U/1 891s3

Correio Eletrônico: gababe@almg.gov.br

Alberto Pinto Coelho (PPB)	Pl/2Vc210
Correio Eletrônico: gabopc@olmg.gov.br

Alenor do Silveira Jr. (PDT)	 U/201/sl
(arreio Eletrônico: gabosj@olmg.gov.br

Álvaro António (P01)	 ET/21/s2
Correio Eletrônico: gabaan@almg.gov.br

Ambrósia Pinto (PTB)	 Pl/29/246
(arreio Eletrônica: gobapi@olmg.gov.br

Amilcar Martins (P508)	 PI/2Vc230
Correio Eletrônico: gabamo@almg.gav.br

Anderson Admita (PMDB)	PI/térreo/cl
Correio Eletrônico: gahaad@olmg.gov.br

António Androde (PMDB)	PI/21A218
Correio Eletrônico: goband@almg.gov.br

FONE	FAX

	290-5001	290-5005

	

290-7110	290.7139

	

290-7288	290-7501

	

290-5010	290-5013

	

290-7333	290.7502

	

290-5025	2905022

	

290-7109	290-7504

	

290-7119	290-7506

	

290-7369	290-7508

	

290 . 7222	290-7246

	

290-5020	290.5015

	

290-5000	290-5212

290 . 7155	290-7512
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DEPUTADO	 ENDEREÇO

Antônio Carlos Andrado (PSDB)	Pl/19/c101
Correio Eletrônico: gobant@olmg.gov.br

António Genaro (NO)	 PI/TI/c224
Correia Eletrônico: gobage@almg.gov.br

Antônio Júlio (PMDB)	 PI/2°/c219
Correio Eletrônico: goboju@olmg.gov.br

Arlen Santiago (PTB)	 Pl/24227
(arreio Eletrônico: lorissosollesIosetoolmg.gov.br

Bené Guedes (P01)	 Pl/2Yc222
Correio Eletrõnko: gabbgu@olmg.gov.br

Bitoc Pinto (PR)	 Pl/114109
(arreio Eletrônico: gobbpi@olmg.gov.br

Cabo Morais (Pi)	 PI/2*/202
(arreio Eletrônico: gobnmo)olmggov.br

Carlos Pimenta (PSDB)	 PI/294238
Correio Eletrônico: gabcop@)olmg.govbr

(bico Rafael (NB)	 Pl/29/245
(arreio Eletrônico: gabchr@almggov.br

(r,stiano (onêdo (P18)	 PI/29/c232
Correio Eletrônico: gobrhc@olmg.gov.br

Dalrno Ribeiro Silvo (P50)	Pl/2n/c221
Correio Eletrônico: gobdrs@almg.gov.br

Dilzon Meio (PTB)	 Pt/térreo/c2
(arreio Eletrônico: gobdme@almg.gov.br

Dimos Rodrigues (PMDB)	 ETI29/s3
(arreio Eletrônico: gobdro@olmg.gov.br

	

FONE	FAX

	290 7208	290-7546

	

290-7386	290-7514

	

290-7328	290-7515

	

290-5030	290-5033

	

290-7366	290-7316

	

290-7093	290-7562

290-5180	290-5177

290-7185	290-7519

2905100	290-5105

290-5044	290-5048

290-5051	290-5055

290-7398	290-7522

290-7115	290-7505
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Dinis Pinheiro (PSO)	 Pl/21/c201
(arreio Eletrônico: oraujo@olmg.gov.hr

Dalmo Diniz (P50)	 PI/2°/c204
(arreio Eletrônico: gabddi@almgovbr

Doutor Viana (P111)	 E1/221/sl
Correio Eletrônico: gobjav@olmg.gov.br

Durval Ângelo (PT)	 Pt/11/c102
Correio Eletrônico: gobduo@almg.gov.br

Edson Rezende (P58)	 ET/2Vs2
Correio Eletrônico: gobere©almg.gov.br

Eduardo Brondôo (PE)	 pt/2/c244
(arreio Eletrônico: gabedb@olmg.gov.br

Eduardo Hermeto (PEL)	 PI/29/231
(arreio Eletrônico: gobehe@almggov.br

Elaine Matozinhos (P58)	 E1/3/si
Correio Eletrônico: gobemo@olmg.gov.br

Elbe Brandõo (PSDB)	 PI/29/c216
Correio Eletrônico: gabelr©olmg.gov.br

Emano Batista (PSDB)	 ET/4Vsl
Correio Eletrônico: gobeba@olmg.gov.br

Fábio Avelar (PPS)	 Pl/29/c241
(arreio Eletrônico: gabfav©olmg.govbr

Geraldo Rezende (PMDB)	Pl/294240
Correio Eletrônico: gobgpe@almg.gov.br

Gil Pereira (PPB)	 PI/SE/c3
(arreio Eletrônico: gabgpe@almg.gov.br

FONE	FAX

290-1195	290-1523

290-1233	290-7524

290-5130	290-5131

290-7245	290-7525

290-5060	290-5063

290-5070	290-5065

290-5080	290-5084

290-5090	290-5091

290-5151	290-5150

290-7445	290-7528

290-5095	290-5098

290-1268	290-7531

290-1377	290-7533
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Clycon Terra Pinto (PPB)	 PI/21c201
Correio Eletrônico: gabgtpolmg.gov.br

Fiely Torqüinio (P508)	 Pl/51/c2/s1
(arreio Eletrõnico: gobhta@almg.gov.br

Ironi garbosa (P50)	 PI/29/c208
Correio Eletrônico: gobhto@olmg.gov.br

vuir Nogueira (PMDB)	 PI/2A216
(arreio Eletrônico: gobino@almg.gov.br

Ivo José (PT)
Correio Eletrônico: gobijoCa)almg.gov.br

João Ratisto de Oliveira (PDT)	PI/214205
(arreio Eletrônico: gabjol©alrng.gov.br

João leito (P508)	 PI/2/c2 li
(arreio Eletrônico: gabjh@olmg.gov.br

João Paulo (P50)	 PI/2/c235
Correio Eletrônico: gabjpaolmg.gov.br

João Pinto Ribeiro (P18)	PI/2'/c225
Correio Eletrônico: gabjprolmg.gov.br

Jorge Eduardo de Oveiro (PMDB)	PI/r/c229
(arreio Eletrônico: gobieo@almg.gov.br

José Braga (P01)	 Pl/7/248
Correio Eletrônico gobjbrolmg.gov.br

José Henrique (PMDB)	 Pl/l/cl05
Correio Eletrônico: gobjhe@almggov.br

José Milton (P()	 PI/2°/c236
(arreio Eletrônico: gobirnl@olmg.gov.br

FONE	FAX

	290-7213	290.7535

	

290-7304	290-1536

	

290-1385	290-7538

	

290-7420	290-7419

	

290-7409	290-7540

	

290 . 7466	2907542

	

290. 7415	290-1543

	

290 . 5115	290-5114

	

290 . 5122	290-5121

	

290.1360	290-1544

	

290-7362	290-7547

	

290-7136	290-7548

	

290. 5140	290.5135
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Luiz Fernando Faria (PPR)	Pl/294233
(arreio Eletrônico: gobllf@almggovbr

Luiz Menezes (PPS)	 PV21/c206
(arreio Eletrônico: goblme@olmg.gov.br

Luiz Judeu leite (PMDB)	 Pl/29/223
(arreio Eletrônico: gabltl(olmg.gov.br

Marcelo Gonçalves (PDT)	 PI/29/c220
(arreio Eletrõnico: gobmgo©olmg.gov.br

Márcia (unha (PMDB)	 Pi/29/c209
(arreio Eletrônico: gabmmc@alniggav.br

Márcio Kongussu (PPS)	 PI/21/c226
(arreio Eletrônico: gabmko©olmg.gov.br

Marco Regis(PPS)	 Pl/2n/c214
(arreio Eletrônico: gobmre©olmg.gov.br

Maria José Haueisn (P1)	Pl/21A215
(arreio Eletrônico: gobmjh@olmg.gov.br

Maria Olivia (P508)	 PI/SE/c4
(arreio Eletrônico: gobmol©olmg.gov.br

Mauri Torres (P508)	 Pl/2*/c239
(arreio Eletrônico: gabmto@olmggov.br

Mouro lobo (P500)	 ET/5/si
Correio Eletrõnko: gobmlo@olmg.gov.br

Miguel Morlini (PSDB)	 PI/1Vc106
(arreio Eletrônico: gobmim@olmg.gov.br

Nivoldo Androde (PPB)	 PI/térreo/c3
(arreio Eletrônico: gobnon@almg.gov.br

FONE	FAX

	290-1162	290-7184

	

290-5144	290-5145

	

290. 5202	290-5208

	

290 . 7295	290-7555

	

290-5160	290.5161

	

290-5166	290-5165

	

290-7099	290-7557

	

290-7393	290-7558

	

290-7225	290.1559

	

290-7367	290-7560

	

290-7381	290-7501

	

290-7490	290-7550

290.7262	290-7527
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Olinto Godinho (P18)	 Pt/2/d03
Correio Eletrônico gnbogoiolinggovbr

Pastor George (P1)	 P/2c242
Correio Eletrônico: gabghi@oimg.gov.br

Paulo Petiersen (PMDB)	 PI/29/c228
Correio Eletrônico: gabppe@almggov.br

Paulo Piou (PF)	 PI/2°/c213
(arreio Eletrônico: gobppi@almg.gov.br

Rêmolo Aloise (PF1)	 PI/21/MI
Correio Eletrônico: gobroIolmg.govbr

Rogério Correio (P1)	 Pl/2°/c243
Correio Eletrõnko: gabrconaimg.gov.br

Ronaldo Conobrovo (PS()	 Pl/11/c108
Correio Eletrõnko: gobroc@olmg.gov.br

Sargento Rodrigues (P1)	 fl/5/52
Correio Eletrônico: gobwro@olmg.gov.br

Sávio Souza Cruz (P58)	 ET/221/l
Correio Eletrônico: gobssctolmg.gov.br

Sebastião Costa (Pft)	 PI/29/c237
Correio Eletrônico: gobscoolmg.gov.br

Sebastião Navarro Vieira (PF1)	PI/29/c212
Correio Eletrônico: gabsnv7oImg.gov.br

Wanderley Ávila (PPS)	 PI/1°A110
Correio Eletrénico: gabwav©alnig.gov.br

	

FONE	FAX

	

290-1088	290-7563

	

290-5I10	290-5111

	

290-1405	290-1564

	

290-1125	290-7565

	

290-7285	290-1569

	

290-5188	290-5189

	

290-5190	290.5191

	

290-5200	290.5200

	

290-5244	290.5247

	

290-7216	290-7512

	

2907200	290-1514

	

290-1428	290-7516
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O e-mail (endereço eletrônico) dos Senhores Deputados
encontra-se à disposição dos interesssados na home page da
AssembléiaLegislativo: http://www.almg.gov.br .
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