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O Projeto Passo a Passo, do Escola do Legislativo, tem por objetivo
tornar acessíveis ao público externo todas os informações necessá-
rias ao acompanhamento efetivo dos trabalhos realizados pelo
Poder Legislativo.
O projeto foz parte do esforço que a Assembléia Legislativo do Estado
de Minas Gerais vem desenvolvendo, nos últimos anos, no sentido de
promover uma efetiva integração com a sociedade.
O Passo a Passo está fundamentado em duas convicções principais:
11 As entidades representativas, o imprensa, os instituições e o

cidadão são elementos fundamentais no processo de constru-
ção da verdadeira representação democrática.

El O exercício da cidadania pressupõe, necessariamente, o acom-
panhamento das atividades do Poder Legislativo e a real pos-
sibilidade de participação nas decisões tomadas, não só no
plano político-parlamentar, mas também no fazer diário das
leis que irão reger o funcionamento do Estado e da sociedade.

As pessoas e entidades interessadas em obter mais informações
técnicas sobre os trabalhos do Assembléia poderão procurar o
Escalo do legislativo, que, com esse projeto, visa facilitar a parti-
cipação do público externo nas atividades da Casa.
Poderão ainda pesquisar no endereço eletrônico do Assembléia -
www.almg.gov.br - sobre os seguintes temas: Relação de Deputa-
dos e dados sobre eles; Mesa da Assembléia; (omissões; Partidos
Políticos; Secretaria do AIEMG; História da Instituição; Matérias
em Tramitação; Normas Jurídicas; Constituição Estadual; Regimen-
to Interno; Escola do legislativo; Orçamento Público; Processo
Legislativo; TV Assembléia; Municípios Mineiros; últimos Eleições;
Procom Assembléia; Diário do legislativo.
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1. Fazer lei não é brincadeira

Uma lei mexe com a vida das pessoas. É mediante normas
legais que se organiza a relação entre as pessoas e a relação da socie-
dade com o Estado. Vamos imaginar uma terra sem lei. Imagine, por
exemplo, que não houvesse uma ordem legal no sistema educacional,
no sistema de saúde, no trânsito, na administração pública, no comércio,
na indústria. Imagine que caos seria, se cada um pudesse fazer o que
viesse à cabeça, sem ordem, sem referência. Seria a terra de ninguém.

E.... fazer lei não é brincadeira....
Como as leis resultam da reflexão e do trabalho do homem, da

comunidade, dos parlamentares que representam o povo, é necessário
analisar bastante uma idéia antes de transformá-la em lei.

Uma boa idéia transforma-se em um projeto de lei que será
discutido, debatido, às vezes exaustivamente, até transformar-se em
lei. Ou então até se concluir que a tal "boa idéia" tem outros aspectos
e conseqüências não previstos inicialmente e que o melhor é que o
projeto sela arquivado, sem se transformar em lei. Afinal nem tudo
que é bom para um indivíduo é bom para o outro. E a lei deve levar em
conta o conjunto da sociedade. A lei tem que ser boa e fazer sentido para
a maioria do povo.

Um projeto, para se transformar em lei, deve ser analisado sob
vários pontos de vista e perspectivas. As vezes se fala da morosidade
dos parlamentos, da lentidão para se concluir uma votação. E possível
que em alguma situação se tenha razão . Mas o Parlamento, legítimo
espaço de discussão e de conflito de interesses, tem que ser também um
espaço de construção paciente, de concessões, de acordos, de negociação.
Isto nem sempre se faz num piscar de olhos.



A experiência e o bom senso recomendam que, para o elabora-
ção de uma lei (lei não é brincadeira!) , o projeto passe por várias
discussões, em vários níveis, em vários âmbitos. Deve-se garantir espa-
ço, vez e voz para todas as correntes, todas as possibilidades de leitura
do projeto.

Até transformar-se em lei, o projeto deve ser amplamente dis-
cutido. E é preciso que estejam claras as regras do logo. E necessário que
haja ordem para se garantir a participação efetiva e democrática de
todos. A seqüência de atos concatenados e organizados na tramitação de
um projeto é denominada PROCESSO LEGISLATIVO. O processo é,
afinal, o conjunto das regras do jogo usadas na elaboração legislativo.
Vale lembrar que, salvo exceções regimentais, as reuniões de Plenário e
de comissões são públicas. Qualquer cidadão pode assistir a elas.

2. Iniciativa e Competência

Proposição é o nome genérico das matérias sujeitas à apreciação
da Assembléia Legislativa. Pelo Regimento Interno da Assembléia, as
proposições (substantivo da mesma família do verbo PROPOR) que po-
dem ser apresentados na Assembléia são: projeto de lei, projeto de
resolução, proposta de emenda à Constituição, projeto de lei comple-
mentar, veto a proposição de lei e, ainda, por extensão do conceito, a
emenda, o substitutivo, o requerimento, o recurso, o parecer e a repre-
sentação popular contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pú-
blica.

Neste volume, optamos por acompanhar a tramitação de um
projeto de lei ordinária, por ser o mais comum e um dos mais importan-
tes tipos de matéria apreciadas na Assembléia.



Quem pode apresentar proposições para os deputados discuti-
rem e votarem? Pelo Regimento Interno, o apresentação de um projeto
de lei é de competência de um ou mais deputados, da Mesa ou de
comissão da Assembléia, da bancada de um partido representado na
Assembléia, do Governador do Estado, do Tribunal de Justiça, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público.

A Constituição do Estado prevê ainda a possibilidade da apre-
sentação de projetos de iniciativa popular, subscritos por, no mínimo, dez
mil eleitores, com regras e limites específicos.

3. Recebimento e despacho

Durante a reunião de Plenário, o projeto é apresentado à Mesa.
O Presidente só recebe o projeto que esteja redigido com clareza e
observância da técnica legislativa e do estilo parlamentar e em conso-
nância com a Constituição e com o Regimento.

Se estiver tudo correto, o Presidente do Assembléia recebe o
projeto, atribui a ele um número, envia-o a publicação e despacha-o
para as comissões competentes para que elas, em alguns casos, sobre ele
emitam parecer, em outros, deliberem sobre o projeto, aprovando-o ou
rejeitando-o.

Em geral, o projeto é submetido à apreciação do Plenário em
dois turnos, ou seja, duas vezes. Cada turno se compõe de duas fases: a
discussão e a votação.

Os projetos de "deliberação conclusiva das comissões" são discu-
tidos e votados, em turno único, na própria comissão, sem passar pelo
Plenário. Neste caso, o Presidente encaminha o projeto paro duas comis-
sões. A (omissão de Constituição e Justiça, que emite seu parecer, e o de



mérito, que discute e vota o projeto, fazendo o papel do próprio Plená-
rio. Entre outros, submetem-se a esse tipo de procedimento os projetos
de declaração de utilidade pública e os projetos de denominação de
próprios públicos. Ressalve-se que os projetos de deliberação conclusiva
de comissões podem ser reexaminados pelo Plenário, desde que pelo
menos um décimo dos deputados, discordando da decisão da comissão,
requeiram sua apreciação pelo Plenário. Neste caso, a decisão da comis-
são será confirmada ou não pelo Plenário.

Mas a deliberação conclusiva de comissões constitui exceção. O
mais normal é que um projeto sela discutido e votado em Plenário, em
dois turnos, depois de receber os pareceres das comissões a que foi
encaminhado. Geralmente os projetos são distribuídos o três comissões:
Constituição e Justiça, uma comissão de mérito (temática) e Fiscalização
Financeira e Orçamentária. As comissões se pronunciam uma após outra.

A chamada "comissão de mérito" é aquela que tem sua compe-
tência relacionada com o assunto tratado no projeto. Por exemplo, um
projeto de lei sobre prevenção de uma doença vai para a (omissão de
Saúde (comissão de mérito, no caso), um projeto sobre preservação de
motas vai para a (omissão de Meio Ambiente, e assim por diante.

4. O Projeto nos Comissões - primeiro turno

(orno vimos, o Presidente da Assembléia, depois de receber o
projeto, despacha-o a duas ou mais comissões, de acordo com sua natu-
reza e objeto. Assim, o projeto é encaminhado à comissão, geralmente
para receber parecer. Ou seja, o papel da comissão é opinar sobre a
matéria a ela distribuída. A conclusão do parecer da comissão deve
conter recomendação no sentido de que o Plenário aprove ou rejeite o
projeto. A (omissão pode, se for o caso, apresentar emendas para



aperfeiçoá-lo. O parecer contém a perspectiva da comissão sobre o
projeto. A comissão faz uma análise, conforme seu ângulo de visão:
aspecto legal, aspecto temático, repercussão financeira, redação, ou seja,
conforme a especialidade e competência do comissão.

O presidente da comissão designo um relator para cada projeto.
O relator elabora um parecer, que é discutido e votado na reunião da
comissão. Para elaborar o parecer, o relator pode contar com
assessoramento específico na Area de Consultaria da (asa. O prazo da
comissão para emitir o parecer é de vinte dias. Na reunião, o relator lê
seu parecer, que é discutido (por qualquer deputado que queira partici-
par) e ,em seguida, votado (só pelos membros da comissão). O parecer
pode ser alterado mediante proposta de emenda de deputado partici-
pante do reunião.

Aprovado, o parecer é publicado e o projeto é encaminhado à
comissão seguinte. Quando o processo já tiver passado por todas as
comissões para as quais tinha sido despachado, ele vai para o Plenário.

O Regimento prevê que, num mesmo turno, o projeto passe por
até quatro comissões. Sendo assim, é possível que o projeto seja encami-
nhada, a requerimento de deputado, a uma comissão paro a qual não
tinha sido despachado originalmente.

4.1 Comissão de Constituicão e Justica

A primeira comissão a receber o projeto é, em geral, a (omissão
de Constituição e Justiça, que o estuda sob o ponto de vista de sua
constitucionalidade, legalidade e luridicidade e emite seu parecer sobre
esses aspectos do projeto. A comissão analisa, por exemplo, se é compe-
tência do Estada legislar sobre a matéria e se a iniciativa está de acordo
com a Constituição.



Se o parecer for pela wnstitucionalidode, o projeto é encami-
nhado à comissão seguinte. Caso o Comissão de Justiça conclua pela
inconstitucionalidade, o projeto vai a Plenário, que se pronuncia sobre o
parecer da Comissão.

Se o Plenário aprovar o parecer pela inconstitucionalidade, o
projeto é arquivado. Se o Plenário rejeitar o parecer, o projeto continuo
tramitando normalmente, sendo encaminhado à comissão seguinte.

4.2 Comissão de mérito e Comissão de Fiscalização Finan-
ceiro e Orçamentária

Na comissão seguinte, a de mérito (Educação, Saúde, Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor, etc.) são observados os mesmos pas-
sos da Comissão de Justiça, só que o objetivo da comissão, é claro, é
emitir parecer sobre o mérito, a intenção do projeto, devendo concluir
pela aprovação ou refeição da matéria e propor emendas ou substitutivo,
quando julgar conveniente.

A última comissão a apreciar o projeto, no primeiro turno é, por
força do Regimento, a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
tem a competência de emitir parecer sobre o impacto financeiro e orça-
mentário que a futura lei terá paro o Estado.

Também essa comissão deve emitir parecer pela aprovação ou
pela rejeição do projeto, podendo apresentar substitutivo ou emenda.

Se qualquer uma das comissões perder o prazo para emissão de
parecer, poderá ser requerido, por deputado, o encaminhamento do
projeto à comissão seguinte.

O parecer de cada comissão, depois de aprovado, deve ser publi-
cado no "Diário doLegislativo".



5. iProjeto em Plenário - primeiro turno

Depois que o projeto passa por todas as comissões paro as quais
foi despachado e os pareceres sobre ele são publicados, o projeto está
pronto para ser incluído na ordem do dia do Plenário, para discussão e
votação em primeiro turno.

Se as comissões tiverem perdido o prazo, e o projeto, a reque-
rimento, for incluído na ordem do dia sem parecer das comissões, o
Presidente da Assembléia designará um relator para emitir parecer oral
sobre o projeto em até 24 horas. Afinal, o projeto não pode ser discutido
e votado em Plenário sem parecer.

Em geral, o projeto é submetido à apreciação do Plenário em
dois turnos, ou seja, duas vezes. Cada turno se compõe de duas fases: a
discussão e a votação.

Durante a discussão do projeto, cada deputado inscrito pode
fazer uso da palavra por até sessenta minutos. Até encerrar-se a discus-
são, o deputado pode apresentar emendas, inclusive substitutivos, ao
projeto. Um projeto que recebe emendas em Plenário só pode ser vota-
do depois que a comissão de mérito emitir parecer sobre os emendas.
Neste caso, o projeto só volta ao Plenário para votação, em outra reu-
nião, já com o parecer da comissão de mérito que tem dez dias de prazo.
Na emissão do parecer sobre as emendas, a comissão pode apresentar
novas emendas. De volta ao Plenário para votação, o projeto não mais
é submetido à discussão nem pode receber novas emendas.

A aprovação do projeto se dá, em geral, por maioria simples.
Como a Assembléia é constituída de 77 deputados, isto significa que
pelo menos 39 parlamentares (mais da metade) têm que estar presen-
tes e que, para ser aprovado, o projeto tem que ter o voto favorável da
maioria dos presentes.

Se for rejeitado pelo Plenário, o projeto é arquivado.



6. SegundoJurnq

Aprovado em Plenário em primeiro turno, o projeto é encami-
nhado a uma comissão para parecer de segundo turno quanto ao
mérito. Se, no primeiro turno, alguma emenda tiver sido aprovada pelo
Plenário, a comissão que aprecia o projeto em segundo turno inclui, no
parecer, a redação do vencido. O vencido é, portanto, a nova forma do
projeto, após a incorporação das emendas aprovadas no primeiro turno.

Em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos e formalida-
des do primeiro turno. Durante a discussão em Plenário, podem ser
apresentadas emendas, exceto aquelas rejeitadas anteriormente ou
consideradas prejudicadas.

As emendas em segundo turno não dependem de parecer para
serem votadas, O Presidente pode submetê-las a votação na mesma
reunião ou encaminhá-las, por iniciativa própria ou a requerimento,
para parecer de comissão. Se tais emendas contiverem matéria nova,
elas só serão admitidas mediante acordo de lideranças e desde que
sejam pertinentes ao projeto. Encerrada a discussão, o projeto e os even-
tuais emendas são submetidos a votação em segundo turno.

Se for rejeitado, o projeto é arquivado. Nesse caso, a matéria
nele contido só poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa
ou seja, nas atividades legislativos daquele ano), se tiver assinatura do
maioria dos membros da Assembléia (no mínimo, 39 deputados).

Aprovado, o projeto é remetido à (omissão de Redação, que dá
a forma final ao projeto, limitando-se às alterações de forma ou de erro
material.

0 parecer de redação final é discutido e votado em Plenário.



7. Soncão e Veto

Aprovada a redação final, o projeto de lei passa o ser denomina-
do "proposição de lei". A proposição é encaminhada ao Governador, que
tem duas alternativas:

sancionar a proposição que, após o publicação, transformo-se em
lei;
vetor, total ou parcialmente, a proposição.

Puro vetar uma proposição, o Governador envia mensagem à
Assembléia justificando o veto.

Recebida a mensagem, o Presidente designa uma comissão es-
pecial, que tem a atribuição de emitir parecer sobre o veta. Na comissão
especial, os procedimentos são os mesmos utilizados em qualquer outro
comissão. A Assembléia tem trinta dias paro decidir sobre o veto, poden-
do concordar com o Governador e mantê-lo ou, então, discordar e rejei-
tar o veto. A não-apreciação do veto no prazo constitucional provoco
sobrestamento dos trabalhos, o que significo que o Plenário nado pode
decidir, enquanto não deliberar sobre o veto. O Plenário decide em
escrutínio secreto eu rejeição do veto só ocorre se o maioria absoluta dos
deputados (pelo menos 39) votarem contrariamente ao veto.

Se o veto for rejeitado, é a proposição de lei (ou a parte vetado)
enviada ao Governador para promulgação.

Se o texto não for promulgado em até quarenta e oito horas, o
Presidente da Assembléia será o responsável pela promulgação. O pro-
jeto transforma-se em lei.

Se o veto for mantido, a Assembléia encaminha ofício ao Gover-
nador, comunicando-lhe o decisão do Legislativo.



S. Saiba mais sobre as comissões

Comissão é um agrupamento organizado de deputados indica-
dos pelos lideres e designados pelo presidente, que , pela formação
académica, ou pela atividade que desempenham, ou pela origem ou
pela afinidade e interesse por alguma área, se "especializam-se" em
determinado tema e passam a atuar de formo mais próxima dos projetos
e discussões afetos àquele tema.

A Comissão geralmente tem 5 membros efetivos e 5 suplentes,
que representam as bancadas ou blocos. Os deputados designados para
fazerem parte de uma comissão têm um mandato de 2 anos e dela só são
excluídos, se saírem do partido a que são filiados ou se renunciarem ou
ainda se faltarem a um número de reuniões estabelecido no Regimento
Interno.



Pode-se dizer que uma das principais funções da comissão é
orientar o Plenário para a votação de um projeto. Para isso, cada proje-
to, antes de qualquer deliberação do Plenário, passa pelas comissões a
que está afeto. Por exemplo, um projeto que trate da instalação de
consultórios odontológicos nas escolas públicas estaduais deve passar -
para se ouvir a opinião - pela comissão de Justiça (que analisa um
pressuposto básico - se o projeto é legal e constitucional), pelas comis-
sões de Saúde e Educação e ainda pelo comissão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, que analisa o impacto financeiro daquela possível lei
no orçamento do Estado. Cada comissão opino - na forma de um parecer
- sobre a conveniência ou não de aquele projeto transformar-se em lei.
O conjunto de deputados , em Plenário, leva em conta o que cada
comissão - os "especialistas" no assunto - têm a dizer. Mas o Plenário
não tem que concordar comas comissões.

Algumas comissões são permanentes. Isto significa que elas sub-
sistem nas legislaturas, ou sela, existem em caráter definitivo e perma-
nente, ao contrário dos chamadas comissões temporárias, que são cria-
das num momento para um fim bem específico e que deixam de existir
quando atingem o objetivo para o qual foram criadas.

Pelo atual Regimento da Assembléia são quatorze as comissões
permanentes:
A) Administração Pública;
B) Assuntos Municipais e Regionalização;
C) Constituição e Justiça;
D) Defesa do Consumidor;
E) Direitos Humanos;
F) Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
G) Fiscalização Financeiro e Orçamentária;



II)	Meio Ambiente e Recursos Naturais;
1)	Política Agropecuária e Agroindustrial;
J) Redação;
K) Saúde;
1)	Transporte, Comunicação e Obras Públicas;
M) Turismo, Indústria e Comércio;
N) Trabalho, da Previdência e Ação Social.

Essas comissões têm, em geral, 5 membros, que representam,
como foi dito, proporcionalmente, as bancadas. As comissões de Admi-
nistração Pública, de Justiça e de Fiscalização Financeira são as únicos
que têm 7 membros.

As chamadas comissões temporárias são designadas para traba-
lharem com uma questão específica. Por exemplo, o presidente designa
comissões temporárias de 5 membros paro emitirem parecer sobre ve-
tos do Governador ou propostas de emenda à Constituição. Ou ainda
para procederem a estudos sobre determinada matéria.

As comissões parlamentares de inquérito - as (Pis - são tam-
bém uma categoria de comissão temporária. A (P1 é a única comissão
temporária composta de 7 integrantes. Seu objetivo é apurar um fato
determinado, com poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais.



GLOSSÁRIO

Acordo de liderancas - Deliberação do Colégio de líderes. Normal-
mente as deliberações devem conter a assinatura da maioria absoluta
dos membros. E vedada a apresentação de acordo de liderança que vise
a alterar essencialidades do processo. Para alterar algum procedimento
regimental, o acordo deve ser assinado por todos os membros.

Colégio de líderes - Órgão composto pelos líderes da Maioria,
da Minoria, das Bancadas e dos Blocos Parlamentares, com competên-
cias estabelecidas no Regimento Interno. Os líderes de Bancadas
que participem de Bloco Parlamentar e o Líder do Governo têm
direito a voz, mas não a voto.

Emenda - Proposta de alteração da proposição, apresentada em opor-
tunidades especificadas no Regimento, e que é submetida à votação dos
parlamentares.

Legislatura - Período de tempo de duração do mandato dos legisla-
dores. No caso do Assembléia Legislativa de Minas, a Legislatura
corresponde a quatro anos.

Líder - Parlamentar que atua como porta-voz de bancada, de bloco
parlamentar, do Governo, da Maioria ou da Minoria, fazendo a
intermediação entre o segmento que representa e os órgãos da Assem-
bléia. A forma de indicação do Líder, assim como suas atribuições estão
determinadas no Regimento.

Mesa diretora - órgão encarregado de dirigir os trabalhos do Poder
Legislativo, com atribuições tanto de natureza legislativa quanto admi-
nistrativa. A Mesa é composta de 5 membros: o Presidente, o 1°-Vice-
Presidente, o	 o 1 -Secretório e o 2-Secretário.



Parecer - É o pronunciamento de comissão, de caráter opinativo,
sobre matéria sujeita a exame da comissão. O parecer orienta os depu-
tados sobre aspectos referentes à proposição.

Projeto de iniciativa popular - Projeto de lei apresentado ú As-
sembléia, subscrito por, no mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista
organizada por entidade associativa legalmente constituída. No máxi-
mo vinte e cinco por cento das assinaturas serão de eleitores alistados
em Belo Horizonte.

Quórum -Número mínimo de deputados necessários para: abrir a reunião
de Plenário e discutir proposicão em Plenário (um terço dos deputados, ou
seja, 26, considerando a atual composição de 77 deputados); votar pos,
em geral (maioria dos deputados, ou seja, 39); votar propostas de emenda à
Constituição (3/5 dos deputados, ou seja, 48)

Regime de urgência —Mecanismo de uso restrito, cujo objetivo é agilizar
a tramitacão de uma proposição. O projeto sob regime de urgência tem os
prazos regimentais reduzidos à metade e dispensa-se a publicação prévia do
parecer para sua inclusão em ordem do dia. O Governador pode solicitar
regime de urgência para os projetos de sua autoria.

Reunião conjunta - Instrumento regimental que permite que duas ou
mais comissões se reúnam conjuntamente para emissão de parecer sobre
determinada matéria, após a emissão do parecer da (omissão de Constituição
e Justiça, que não participa da reunião conjunta. Quando o Governador
solicito regime de urgência poro projetos de sua autoria, automaticamente as
comissões se reúnem conjuntamente. No caso de projetas que não selam do
Governador, a reunião conjunta se realiza a requerimento aprovado em cada
uma das comissáes que se reunirão.



Rifo especial - Mecanismo especial de tramitação de projetos, que
limita a quatro horas aprazo de discussão em Plenário. Os procedimen-
tos estão especificados no Regimento Interno. Só podem tramitar simul-
taneamente pelo rito especial duas proposições.

Sancão - Concordância do Governador com a proposição aprovada
pelo Poder Legislativo. O instrumento que se opõe à sanção é o veto.

Sessão legislativa - Período de um ano dentro de uma Legislatura.
As sessões legislativas realizam-se de 15 de fevereiro a 30 de junho e
de 1 9 de agosto a 15 de dezembro. A sessão legislativa extraordinária é
a que ocorre fora desses períodos.

Substitutivo - Modalidade de emenda que, uma vez aprovada, subs-
titui na íntegra a proposição principal.

Vencido (redacão do) - Parte integrante do parecer de segundo
turno da comissão, que consolida a forma aprovada em Plenário no
primeiro turno, contemplando as emendas aprovadas.

Veto - Discordância do Chefe do Executivo em relação a proposição de
lei aprovada no Legislativo. Pode ser parcial ou total. O velo é apreciado
pela Assembléia, que pode mcintê lo ou re Ïeit lo



F 
H<wz w

oI	0.kw-	(1)

ro — -)

0-	 0Io	-, >
° zi Z w-
w00w> w

z.	 jQ)owocJO Wo<:

<	1LJ	 1	 O

O)	1	I	o	<ow

•	<LO	 O

	

1	1 <	o	 U)I
o	 « < u) <

go

i ,t	 wl
°WQWW O Z<OcrOw<u 1
00<00 ZWO>Q0i_Q.<I

.	<	11 L 	 _
Lo 1 r--i r--

m
1	w	1	II

iO	Ç

	

1	Iwol	H
w o o

	

I<	nl
uoo	 Io • 1o

	

<	L<0	W 1-	I1 -iim
00<	1a 2	Iw-IO)I-D	< UJ

	

O	I&O	1	lO O) 1

	

1-	Iw	 1	W	1

o I<	1L1Jjj wlo 	
I <O)°°	

I'	!!
LO
m j	I°<	 '<—<i	0 cr 00 1	'ww iD-I

oD
1	10w WOICtt m0O)O) Q <I	0<	a<DW0z1	I<oo 1-cr	o	(1)O QW -I

0-00J	 I	 I
l<oi	0-2<

I

1	
o	w	 !!

LiJ	1C/)

IwO) zWI

0Z<	 I° °I
< z0- w 021

a- lO :-IusLi 0 
Lu

i	rjo.jl	 Izo ccaww wDI	ig	I
L..L.J

1



-- -

0Owo
a:w0w
z•<0z

1 00 <0

wza:zD
1 w	o

gI
• U)OzFj1 WOwOz

O<Ow

— I - -

23

0 a:

0w --
W 0 0 000	(1)
o O<<

o	
1

o 8 w °-
(r

°-	-

ru
14U
iz.
I	1
lo 1
o.
o
tu

o1

a- ^

2

• Li	 -
Iw0tL<o< 0:)
<(>o O

°a: a:'-'-0 w

L1 - -

0o<< o<0O O

o
•	Q	 o

oz	[UJ

o	 IL
a:	3 <0<

o w<
w	 (1)
(1)
LL	 o

O (J)0

- -
a:0°

< w0
IQ_ <><Z

0D
a: 00 2.
w <OnO
a: O<<

oww
(ra:0

w 0<z CL 1CEO
lo Oa:DI00 W Cl)

1 DOOOw - oozoI
L_ -



-,,

1

1..•'

;

1



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

XIV LEGISLATURA	 o

Segue-se a relação dos Deputados eleitos
para a XIV Legislatura, com os números de
telefone e fax de seus gabinetes. O exercício
da cidadania não pode prescindir da interação
permanente entre a população e seus
representantes.



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Adelino de (orvalho	 ET/1 9°/sI	290-5001	290-5005

Correio Eletrônico: gabadc@olmg.gov.br

Adelmo Carneiro leão	Pl/191c104	290-7110	290-7139

Correio Eletrônico: gabacl@almg.gov.br

Agostinho Potrús	 Pl/1°/c103	290-1288	290-7501

Correio Eletrônico: gobopa@almg.gov.br

Agostinho Silveira	 PI/2°/c234	290-5010	290-5013

Correio Eletrônico: gobogs@olmggov.br

Ailton Vilela	 ET/20/s2	290-7333	290-7502

Correio Eletrônico: gobovi@almggov.br

AlbertoBelani	 ET/18°/s3	290-5025	290-5022

Correio Eletrônico: gababe@olmg.gov.br

Alberto Pinto Coelho	 Pl/2°/c210	290-7109	290-7504

Correio Eletrônico: gabopc@almg.gov.br

Alencar da Silveira Jr.	 ET/20°/sl	290-7119	290-1506

Correio Eletrônico: gobos©almg.gov.br

Álvaro Antônio	 ET/21/s2	290-7369	290-7508

Correio Eletrônico: gaboon@almg.gov.br



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Anibrósio Pinto	 Pl/2°/226	290-1222	290-1246

Correio Eletrônico: gobapi©almggov.br

Amilcar Marfins	 PI/2°/c230	290-5020	290-5015

Correio Eletrônico: gabama@almg.gov.br

AndersonAdauto	 Pi/térreo/cl	290-5000	290-5225

Correio Eletrônico: gabaad@almg.gov.br

AntônioAndrade	 PI/?/c218	290-7155 290-7512

Correio Eletrônico: gaband@almggov.br

Antônio Carlos Andrada	 PI/11/c101	290-7208 290-7546

Correio Eletrônico: gabant@almg.gov.br

Antônio Genaro	 Pl/r/c224	290-1386	290-7514

Correio Eletrônico: gabage@almg.gov.br

AntônioJúlio	 Pl/2°/019	290-7328	290-7515

(arreio Eletrônico: gabaju©almg.gov.br

Antônio Roberto	 Pl/21/c205	290-7146	290-7511

Correio Eletrônico: gabanr©almg.gov.br

Arlen Santiago	 PI/T-/c227	290-5030	290-5033

Correio Eletrônico: gabasa@almg.gov.br



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Bené Guedes	 Pl/2/c222	290-7366	290-7376

Correio Eletrônico: gubbgu@almg.gov.br

Biluc Pinto	 P1/19/c109	290-7093	290-7562

Correio Eletrônico: gabbpi©almg.gov.br

Cabo Morais	 ET/17/s3	290-5180	290-5177

Correio Eletrônico: gobnmo@olmg.gov.br

Carlos Pimento	 Pl/2/c238	290-7185	290-7519

Correio Eletrônico: gabcap@almg.gov.br

César de Mesquita	 Pl/2/223	290-5040	290-5041

Correio Eletrônico: gobcrne@oIrng.goy.br

Chico Rafael	 ET/21°/s3	290-5100	290-5105

Correio Eletrônico: gobchr@olmg.gov.br

Christiono Conêdo	 PI/2/c232	290-5044	2905048

Correio Eletrônico: gabchc@almggov.br

Dolmo Ribeiro Silvo	 Pl/20/c221	290-5051	2905055

Correio Eletrônico: gobdrs@almg.qav.br

(hristiono Conêdo	 PI/2'/c232	290-5044 290-5048

Correio Eletrônico: gabchc@almg.gov.br



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Dalmo Ribeiro Silva	 Pl/r/c221	290-5051	290-5055

Correio Eletrônico: gabdrs@almg.gov.br

DilzonMelo	 Pl/térreo/c2 290-1398 290-1522

Correio Eletrônico: gabdme@olmg.gov.br

Dimas Rodrigues	 ET/2°/s3	290-1115	290-7505

Correio Eletrônico: gobdro@almg.gov.br

Dinis Pinheiro	 PI/2/c207	290-7195	290-7523

Correio Eletrônico: gabdpi©olmggov.br

Doutor Viana	 ET/2T/s1	290-5130 290-5131

Correio Eletrônico:

Djalma Diniz	 PI/2°/c204	290-7233	290-7524

Correio Eletrônico: gabddi©almg.gov.br

Durval Ângelo	 PI/P/cl 02	290-1245	290-7525

Correio Eletrônico: gabdan@almg.gov.br

Edson Rezende	 ET/20/s2	290-5060	290-5063

Correio Eletrônico: gabere©almg.gov.br

Eduardo Brandão	 [J/59/s3	290-5070	290-5065

Correio Eletrônico: gabedb©almggov.br



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Eduardo Dolodier	 ET/20/s3	290-5015	290-5077

Correio Eletrônico: gabeda@almg.gov.br

Eduardo Hermelo	 Pl/2/c231	290-5080	290-5084

(arreio Eletrônico: gobehe@almg.gov.br

Eloine Matozinhos	 ET/3/s1	290-5090	290-5091

Correio Eletrônico: gobema@almg.gov.br

Elbe Brandão	 290-5151 290-5150

Correio Eletrônico: gabelr@olmg.gov.br

Elmo Braz	 PI/térreo/c3	290-7262	290-7521

Correio Eletrônico: gabelb@olmg.gov.br

Ermano Botisto	 ET/4/s1	290-7445	290-7528

Correio Eletrônico: gabeba@almg.gov.br

Fábio Avelar	 [T/72/1	290-5095	290-5098

Correio Eletrônico: gabfav@olnig.gov.br

Gil Pereira	 PI/SE/c3	290-7377	290-1533

Correio Eletrônico: gabgpe@ulmg.gov.br

Glycon Terra Pinto	 PI/2/c201	290-7273	290-7535

Correio Eletrônico: gabgtp©almg.gov.br



FONE	FAX

290-7304	290-7536

DEPUTADO	 ENDEREÇO

HelyTorqüínio	 Pl/SE/c2/sl

Correio Eletrônico: gabhta©olmg.gov.br

Ironi Barbosa	 PI/2°/c208

Correio Eletrônico: gabiba@almg.gov.br

Iva José	 ET/3°/s3

Correio Eletrônico: qabijo@olmg.gov.br

João Batista de Oliveira	PI/SE/c2/s2

Correio Eletrônico: gabiol@almg.gov.br

João leite	 Pl/21/c217

Correio Eletrônico: gobilt©almg.gov.br

João Paulo	 ET/171/s1

Correio Eletrônico: gabpa©almg.gov.br

João Pinto Ribeiro	 Pl/2/c225

Correio Eletrônico: gabjpr©almg.gov.br

Jorge Eduardo de Oliveira	Pt/21c229

Correio Eletrônico: gabieo@almg.gov.br

José Braga	 PI/2/c248

Correio Eletrônico: gabibr@almg.gov.br

290-7385	290-7538

290-7409	290-1540

	

290-7466	290-1542

	

290-7415	290-1543

	
^ 31

290-5115	290-5114

290-5122	290-5121

290-7360	290-7544

290-7362	290-1547



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

José Henrique	 PI/19/CIOS	290-7136	290-7548

Correio Eletrônico: gobjhe@almg.gov.br

José Milton	 ET/179/s2	290-5140 290-5135

Correio Eletrônico: gobjml@alm9.gov.br

Luiz Fernando Faria	 Pl/r/c233
	

290-7162	290-1184

Correio Eletrônico: gablff@olmg.gov.br

LuizMenezes	 PI/r/c206
	

290-5144	290-5145

Correio Eletrônico: gablme@almg.gov.br

Marcelo Gonçalves	 PI/2°/c220
	

290-7295	290-7555

Correio Eletrônico: gabmgo@olmg.gov.hr

Mórcio Cunha	 PI/2°/c209
	

290.5160	290-5161

Correio Eletrônico: gabmcii©almg.gov.br

Márcia Rangussu	 ET/21/s]
	

290-5166	290-5165

Correio Eletrônico: gabmka@almg.gov.br

Marco Regis	 Pl/r/c214
	

290-7099	290-7557

(arreio Eletrônico: qobmre@almg.gov.br

Maria José Haueisen	 Pl/2Vc215
	

290-7393	290-1558

Correio Eletrônico: gabmjh@almg.gov.br



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

Maria Olivia	 PI/SE/c4	290-7225	290-7559

Correio Eletrônico: gabmol@almg.gov.br

Maria Tereza Lara	 ET/18°/s2	290-5170	290-5171

Correio Eletrônico: gubmtl@almggov.br

Mauri Torres	 Pl/2/c239	290-7361	290-1560

Correio Eletrônico: gabmto©olmg.gov.br

Mouro Lobo	 ET/5v/sl	290-7381 290-7501

Correio Eletrônico: gabmlo@almg.qov.br

MiguelMortini	 Pl/19M06	290-7490	290-7550

Correio Eletrônico: gabmim©almg.gov.br

Olinio Godmnho	 PI/r/203	290-7088	290-7563

Correio Eletrônico: gabogo@almg.gov.br

Pastor George	 [/]9/7	290-5110	290-5111

Correio Eletrônico: gobghi@olmg.gov.br

Paulo Pettersen	 PI/2°/c228	290-7405 290-7564

Correio Eletrônico: gabppe@olmg.gov.br

Paulo Piou	 Pl/21/c21 3	290-7125	290-7565

Correio Eletrônico: gobppi@almg.gov.br



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX

RémoloAloise	 Pl/21/c211	290-1285	290-1569

Correio Eletrônico: gabrao@olmggov.br

Rogério Correia	 ET/199/s3

Correio Eletrônico: gubrcoalmg.govbr

Ronaldo Coriabrava	 Pl/19/cl 08

Correio Eletrônico: gobroc©olmg.gov.br

Sargento Rodrigues	 U/5/s2

Correio Eletrônico: gabwro@olmg.gov.br

Sebastião Costa	 P/2/c237

Correio Eletrónico: gabsco©almggov.br

Sebastião Novorro Vieira	PI/r/c212

Correio Eletrônico: gabsnv@olmg.gov.br

Wanderfey Ávila	 Pt/P/cl 10

Correio Eletrônico: gabwov©olmg.gov.br

290-5188	290.5189

290-5190	290-5191

2905200	290-5202

2907216	290.7572

2901200	290-7574

290-7428	290-1576
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