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ESTRUTURA ORGÂNICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO N° 519812001
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ORGANOGRAMA DCI

Estrutura Orgânica da
Diretoria de Comunicação Institucional

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL - DCI

(Ramal 7801)
- Gerência-Geral de Rádio e Televisão - GTV (Ramal:7812)
- Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação - GIO (Ramal: 7925)
- Gerência-Geral de Documentação e Informação - CDI (Ramal: 7661)
- Escola do Legislativo - ELE (Ramal: 7910)
- Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas - CCRP (Ramal: 7995)



DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - DCI

Diretor: Ramiro Batista de Abreu
Localização: Palácio da Inconfidência - Térreo
Telefone: (31) 3290-7801
e-mail: ramiro@almg.gov.br

Atribuições:
Gerir as ações estratégicas de comunicação institucional voltadas para a
divulgação das atividades do Poder Legislativo.

• Estabelecer canais permanentes de interlocução com a sociedade em geral
e com o público interno em particular.

• Promovera capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos agentes públi-
cos, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.

Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas - CCRP
Coordenadora: Eliana Maria Rezende Campolina de Sá
Localização: Palácio da Inconfidência - Térreo
Telefones: (31) 3290-799517000
e-mail: campo@almg.govr

Atribuições:
• Desenvolver atividades de relações públicas da Assembléia Legislativa com

cada segmento da sociedade, garantindo a efetiva interação desses seg-
mentos com a instituição, incluindo o público interno.

• Responsabilizar-se pelo assessoramento de cerimonial à Presidência e a
outras autoridades em visita oficial à Assembléia Legislativa ou presentes a
eventos oficiais internos ou externos promovidos pela Casa.

• Responsabilizar-se pelo acompanhamento de cerimonial ao Presidente ou
a seu representante em eventos externos.

• Responsabilizar-se pelos procedimentos necessários à realização de via-
gens de Deputados, servidores e expositores em território nacional.

• Responsabilizar-se pelo funcionamento do Espaço Político-Cultural e do Cen-
tro de Atendimento ao Cidadão, que dispõe dos seguintes serviços: Livraria
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do Legislativo, Núcleo de Informação e Pesquisa, Fale com as Comissões e
Posto de Identificação e Cadastro.
Prestar informações ao público em geral relacionadas com as atividades do
Poder Legislativo e atender a consultas e pesquisas sobre tramitação de
proposições na Assembléia Legislativa, jurisprudências e legislação em ge-
ral, bem como receber denúncia por intermédio do Centro de Atendimento
ao Cidadão.

• Dar suporte à mobilização e ao recebimento do público que participa dos
eventos institucionais dentro e fora da Assembléia, atuando, por intermédio
do Centro de Atendimento ao Cidadão, na confirmação de presenças e no
credenciamento dos participantes.

• Planejar, organizar e manter atualizado o cadastro de endereçamento de
autoridades, técnicos, especialistas e setores produtivos da sociedade em
geral, por intermédio do Centro de Atendimento ao Cidadão.

• Planejar e organizar a utilização do Espaço Político-Cultural.
• Manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os

objetivos da Coordenação.
• Atuar em parceria com os demais órgãos da Assembléia, visando agilizar e

desburocratizar o processo de tomada de decisão.
• Imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de

trabalho vinculados à Coordenação.

Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC
Responsável: Alexandra Gonçalves de Faria
Localização: Hall do Palácio da Inconfidência - Térreo
Telefone: (31) 3290-7498
e-mail: xandaf@almg.gov.b

 Serviços:
• Telefonia Geral - Ramal 7000 - Parceria interna com a Gerência-Geral de

Administração de Pessoal, Informando a localização e os ramais para
contactar Deputados e servidores da Alemg e telefones de autoridades do
Mundo Oficial (Das 8 às 19 horas).
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• Informações Institucionais - Ramal 7800
Atendimento prestado por estagiários de Relações Públicas, fornecendo in-
formações sobre eventos realizados na Casa, efetuando inscrições e confir-
mando presença nos eventos (Das 8 às 18 horas).

• Livraria - Ramal 7800
Disponibiliza, a preço de custo compartilhado (custo papel/impressão), as
publicações editadas pela Assembléia (Das 8 às 18 horas).

• Pesquisa - Ramal 7990 - Parceria interna com a Gerência-Geral de Docu-
mentação e Informação.
Atende o público externo na prestação de informações por meio de pesquisa
de bancos de dados internos (perfil dos parlamentares mineiros, composi-
ção institucional, produção legislativa, legislação estadual e da Assembléia)
ou dados externos (Sicon/Prodasen, com informações do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados e da Jurisprudência dos Tribunais Superiores e
Regionais Federais, entre outras (Das 8 às 17h30).

• Cadastro - Ramais 7772/7923
Listagens da Alemg, Mailing List, Banco de Dados dos eventos realizados
na Casa.
Endereço: Rua Dias Adorno, 300.
Das 8 às 19 horas.

• Fale com as Comissões - Ramal 7828 - Parceria interna com as Gerên-
cias-Gerais de Apoio às Comissões e de Consultoria Temática.
Acolhe sugestões, propostas e denúncias do cidadão em relação a qualquer
órgão ou instituição pública, para análise dos Deputados nas Comissões
Permanentes da Assembléia Legislativa.
Endereço: Rua Dias Adorno, 300.
Das 8 às 18 horas

• Posto de Identificação - Ramal 7788 - Parceria com a Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública para emissão e retificação de carteiras de identi-
dade e atestados de bons antecedentes.
Endereço: Rua Dias Adorno, 300.
Das 8 às 17 horas
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Documentação necessária:
- original de certidãdo de nascimento (solteiros) ou casamento; duas

fotos 3 X 4 recentes e iguais
- originais dos cartões de CPF, PIS ou PASEP (opcional)
- comprovante de pagamento da taxa de R$ 5,32 (1'via e retificação

de carteira de identidade) e de R$ 25,54 (2 via), sendo o formulário
distribuído no Posto de Identificação e o pagamento, nas agências
do Banco do Brasil ou ltaú

Cerimonial
Responsável: Rosana Marques Ribeiro
Localização: CAC/Presidência
Telefones: (31) 3290-5224/5223
e-mail: marques@almg.gov.br

Atribuições:
• Responsabilizar-se pelo assessoramento de cerimonial à Presidência e a

outras autoridades em visita oficial à Assembléia Legislativa ou presentes
em eventos oficiais internos ou externos promovidos pela Casa.

• Responsabilizar-se pelo acompanhamento de cerimonial ao Presidente ou a
seu representante em eventos externos.

• Responsabilizar-se pelos procedimentos necessários à realização de via-
gens de Deputados, servidores e expositores em território nacional.

• Acompanhar visitantes, orientando-os e prestando-lhes informações.

Gerência de Relações Públicas
Gerente: Júlia Cristina Novaes Murta Fernandes
Localização: Mezanino da Galeria de Arte do Espaço Político-Cultural
Telefone: (31) 2390-7803
e-mail: jjjatalmg.gov.br
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Atribuições:
• Planejar, organizar e executar eventos oficiais, tais como reuniões solenes e

especiais, encontros, congressos, visitas, inaugurações, entrega de meda-
lhas, entre outros,

• Responsabilizar-se pelo planejamento e pela organização da infra-estrutura
necessária à realização dos eventos destinados a colher subsídios para a
produção legislativa, como seminários, fóruns técnicos, ciclos de debates,
teleconferências e audiências públicas.

• Dar suporte à mobilização e ao recebimento do público que participa dos
eventos institucionais dentro e fora da Assembléia, atuando, por telemarketing,
na confirmação de presenças, no credenciamento e no encaminhamento.

• Divulgar os eventos institucionais por meio de convites, faixas, telemarketing
e outros instrumentos de comunicação, com o objetivo de assegurar a eficá-
cia da comunicação entre a instituição, seus servidores e a sociedade.

• Organizar e acompanhar a montagem de estandes em feiras e congressos
em que haja a participação da Assembléia Legislativa.

• Recepcionar Deputados, em especial os eleitos para o primeiro mandato, e
seus assessores no início de cada legislatura.

Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema - EPC
Responsável: Itália Fausta Machado de Grisolia
Localização: Galeria de Arte
Telefones: 3290-7826/7827
e-mail: italia@almg.gov.br

Estrutura física:
Formado por um teatro, com capacidade para 152 lugares; uma ampla galeria de
arte, com 400 m 2 ; e áreas externas onde estão localizados a tribuna popular e o
hall das Bandeiras.

Objetivos:
O EPC destina-se a manifestações de cunho artístico, cultural, político, didático,
documental, profissional, científico ou popular, com espetáculos teatrais, shows,
exposições de artes plásticas e manifestações populares.

13



Projetos Culturais:
• Segunda Musical
- Apresentação de música clássica e erudita
- Parceria com a Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais

(UEMG)
- Entrada franca
- Segunda-feira, às 18h30

• Projeto Zás
- Apresentação de espetáculos de dança, poesia, teatro, etc.
- Entrada franca
- Sexta-feira, ao meio-dia

• Galeria de Arte
- Exposições
- Lançamento de livros
- Entrada franca

Utilização dos espaços
Teatro: Para eventos institucionais: de 2afeira (até as 15 horas) a 5'-feira (até as
14 horas). Agendar com duas semanas de antecedência, preenchendo um for-
mulário de reserva.
Para eventos artísticos: anualmente (maio e novembro), é publicado um edital no
"Minas Gerais", contendo regras para se inscrever na concorrência pública para
utilização desse espaço. Uma comissão fica responsável pela seleção dos espe-
táculos.

Tribuna Popular: Manifestações políticas e artísticas. Agendar com duas sema-
nas de antecedência, preenchendo formulário de reserva.

Galeria de Arte: Anualmente (em novembro), um edital é publicado no 'Minas Ge-
rais", com regras para se increver na concorrência pública para utilização desse es-
paço. Uma comissão fica responsável pela seleção e classificação das exposições.

Obs.: A reserva dos Plenarinhos e do Auditório/SE é feita diretamente na Gerên-
cia-Geral de Apoio às Comissões,pelo ramal 7650.
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Gerência-Geral de Documentação e Informação - GDI

Gerente-Geral: Sheyla Abreu de Brito Mello
Localização: Palácio da Inconfidência - Andar SE
Telefone: (31) 3290-7661
e-mail: biblioteca@almg.gov.br

Atribuições:
• Responsabilizar-se pelo atendimento das demandas de informações decor-

rentes da atividade institucional da Assembléia Legislativa, por meio da ma-
nutenção de bancos de dados internos, bem como do acesso, da organiza-
ção e da discriminação de informações externas em diferentes suportes.

• Responsabilizar-se, em parceria com as Gerências-Gerais de Imprensa e
Divulgação e de Sistemas de Informações, pela manutenção e atualização
da página da Assembléia na Internet.

• Manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os
objetivos da Gerência.

• Atuar em parceria com os demais órgãos da Assembléia Legislativa, visan-
do agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão.

• Imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de
trabalho vinculados à Gerência.

Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação - GID
Gerente-Geral: Lúcio Eustáquio Pérez de Carvalho
Localização: Palácio da Inconfidência - Térreo
Telefone: (31) 3290-7925
e-mail: lucio@almg.gov.br
Atribuições:

• Garantir a interlocução da Assembléia Legislativa com segmentos da socieda-
de, por intermédio da utilização dos meios de comunicação e das técnicas e
práticas de jornalismo, publicidade e marketing, disseminando informações
precisas sobre as atividades do Poder Legislativo e garantindo a efetiva
interação desses segmentos com a instituição, incluindo o público interno.
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• Responsabilizar-se pela produção e distribuição de informações para seg-
mentos específicos - imprensa, público externo e interno -, garantindo efi-
cácia à comunicação da instituição com seus servidores e com a sociedade.

• Elaborar a Revista do Legislativo, juntamente com as Gerências-Gerais de
Projetos Institucionais e de Consultoria Temática.

• Responsabilizar-se pela criação, revisão, formatação e edição gráfica das
publicações da Gerência e por todo o material impresso necessário às ativi-
dades da Casa.

• Responsabilizar-se, em parceria com as Gerências-Gerais de Sistemas de
Informações e de Documentação e Informação, pela manutenção e atualiza-
ção da página da Assembléia Legislativa na Internet.

• Manter e atualizar o Banco de Fotografias da Assembléia Legislativa (Banfoto).
• Responsabilizar-se pela sinalização interna e externa das dependências da

Assembléia Legislativa;
• Manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os

objetivos da Gerência.
• Atuar em parceria com os demais órgãos da Assembléia Legislativa, visan-

do agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão.
• Imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de

trabalho vinculados à Gerência.

Gerência-Geral de Rádio e Televisão - GTV
Gerente-Geral: Rodrigo Barreto de Lucena
Localização: Palácio da Inconfidência - 20 Andar
Telefone: (31) 3290-7812
e-mail: rodrigo@almg.gov.br
Atribuições:

• Produzir e veicular a programação da TV Assembléia e dos produtos
audiovisuais transmitidos em emissoras de rádio e televisão, a partir da co-
bertura das atividades do Legislativo.

• Cobrir ao vivo e/ou gravar as reuniões de Plenário e de Comissões e os
grandes eventos (ciclos de debates, seminários legislativos e fóruns técni-
cos) produzidos pela Assembléia Legislativa.

16



• Manter um centro de documentação com um banco de imagens atualizado.
• Instituir controle sobre o parque de equipamentos, mantendo-o atualizado e

conservado.
• Manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os

objetivos da Gerência.
• Atuar em parceria com os demais órgãos da Assembléia Legislativa, visan-

do agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão.
• Imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de

trabalho vinculados à Gerência.

Escola do Legislativo - ELE
Gerente-Geral: Alaôr Messias Marques Júnior
Localização: Av. Olegário Maciel, 2.161
Telefone: (31) 3290-7910
e-mail: alaor@almg.gov.br

Atribuições:
• Estimular a produção de conhecimento, a pesquisa de novos modelos de

análise e o desenvolvimento de metodologias que permitam a melhor com-
preensão dos campos de estudo das práticas política e legislativa no âmbito
estadual, aperfeiçoando canais de interlocução entre as áreas técnica e po-
lítica, para melhor subsidiar as ações do Poder Legislativo.

• Planejar e organizar eventos de reflexão sobre temas de repercussão na
sociedade que contribuam para a educação política e o aprimoramento da
prática legislativa.

• Planejar e organizar publicações que contribuam para a educação política e
a reflexão sobre temas de repercussão na sociedade que traduzam as ações
do Poder Legislativo.

• Oferecer suporte conceitual de natureza técnico—administrativa, doutrinária
e política às atividades do Poder Legislativo.

• Profissionalizar os servidores da Assembléia Legislativa, associando a teo-
ria à prática.

• Constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração de pro-
jetos e demais proposições legislativas.
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• Oferecer ao parlamentar e ao servidor a oportunidade de melhor se identifi-
carem com a missão do Poder Legislativo.

• Manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os
objetivos da Escola.

• Atuar em parceria com os demais órgãos da Assembléia Legislativa, visan-
do agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão.

• Imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de
trabalho vinculados à Escola.

MAPA DO SITE DA ALEMG
(www.almggovbr)
A Assembléia

História (Fatos e fotos)
Os Deputados (Perfil, endereço, e-mail)
Representação Partidária (Partidos com representação na Alemg e seus
deputados)
A Mesa (Composição)
Lideranças (Minoria, Maioria, Governo e Bancadas)
AAdministraQ (Organograma da Assembléia)
Relatório de Gestão Fiscal

Atividade Parlamentar
Plenário (Ordem do Dia, editais de convocação e resultados de reuniões)
Comissões (Classificação e composição)
Projetos em Tramitação (Projetos de lei, desde 1963)
Diário do Legislativo (Edições e pesquisa)

Agenda da Assembléia
Acontece Hoje (Agendas do Plenário e das Comissões)
Eventos (Debates, fóruns e seminários)
Noticias (Coberturas jornalísticas e pesquisa)
TV Assembléia (Programação e programas)
Agenda Cultural (Teatro da Assembléia e exposições)

18



Legislação
Constituição Estadual (Pesquisa no texto integral)
Legislação Mineira (Normas jurídicas estaduais, a partir de 1947)
Regimento Interno (Pesquisa no texto integral da Resoluçãon° 5.176, de 1997)

Serviços
Centro de Atendimento ao Cidadão (Localização e serviços)
Procon Assembléia (Cartilhas, endereços e pesquisa de preços)
Biblioteca (Informações, acervo e pesquisa)
Publicações (Publicações periódicas, obras de referência, cartilhas e ma-
nuais)
Livraria do Legislativo (Publicações e aquisições)
Escola do Legislativo (Espaço acadêmico-institucional da Alemg)
Instituições de Interesse (Para pesquisar e navegar na Internet)

Educação para Cidadania
Visitas Orientadas (Visitas programadas à Assembléia)
Cartilha Eletrônica (Cartilha do Curso de Educação para Cidadania)

O Estado
Municípios Mineiros (Informações básicas e indicadores socioeconômicos)
Macro e Microrreg iões (Macro e microrregiões e associações de Minas Gerais)
Denominações Urbanas (Denominação oficial dos municípios de Minas Gerais)
Instituições Governamentais (Endereços e autoridades)
Eleições (Eleições de 1994, 1996, 1998 e 2000 - Resultados, candidatos e
partidos)

Fale com a Assembléia
Lista Telefônica (Ramais de Deputados e da Administração)
Deputados (Contato com os Deputados)
Administração (Contato com a Administração da Assembléia)
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