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O Projeto Passo a Passo, da Escola do legislativo, tem por objeti-
vo tornar acessíveis ao público externo todas as informações ne-
cessárias ao acompanhamento efetivo dos trabalhos realizados
pelo Poder legislativo.
O projeto faz parte do esforço que a Assembléia legislativa do
Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo, nos últimos anos,
no sentido de promover uma efetivo integração com a sociedade.
O Passo a Passo está fundamentado em duas convicções prin-
cipais:
íJ As entidades representativas, o imprensa, as instituições e o

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

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

As pessoas e entidades interessadas em obter mais informações
técnicos sobre os trabalhos da Assembléia poderão procurar o
Escola do Legislativo, que, com esse projeto, visa facilitar a par-
ticipação do público externo nas atividades da Casa.

A Escola do Legislativo é um órgão do estruturo administrativa da Assembléia
Legislativa, criado em 1992 com os seguintes objetivos: promover o capocitação
e o aperfeiçoamento profissional dos funcionários do Assembléia; oferecer supor-
te conceitual de natureza técnico-administraiivo, legislativa, doutrinária e políti-
ca 65 otividodes do Poder Legislativo; constituir um repertório de informações
para subsidiar o elaboração de projetos e demais proposições legislativas, bem
como o processo legislativo e os controles interno e externo, e oferecer ao parla-
mentar e ao funcionário a oportunidade de melhor se identificarem com a missão
do Poder Legislativo.
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1. O que é a Assembléia Legislativa?
A Assembléia Legislotivo do Estado de Minas Gerais é for-

mada pelos Deputados, representantes do povo mineiro, eleitos
para o período de 4 anos. Trata-se, portanto, de órgão colegiado,
que se diferencia de outras assembléias existentes na sociedade
civil (empresas, clubes, sindicutos,etc.) pela natureza de suo mis-
são institucional: exercer o Poder Legislativo, no âmbito do Esta-
do, com as tarefas principais de fazer leis, regulando parte signi-
ficativa da vida social, e de fiscalizar os atos do Governo Es-
tadual.

2. Onde e quando se reúne o Assembléia
Legislativa?

A Assembléia Legislativa está situada na Rua Rodrigues
Caldas, 30, na Capital do Estado. Dada a relevância social e com-
plexidade de suas atribuições, a ALEMG funciona em caráter per-
manente. Para melhor compreensão de como se organizam os
seus trabalhos, vejamos o quadro abaixo:



I

Reuniões de Plenário

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA (não depende de con-
vocação), de 15 de fevereiro a 30 de junho e de P de agosto a 15
de dezembro.

Reuniões diárias em Plenário, com 4horas de duração, con-
forme quadro abaixo:

Reuniões diárias de Plenário
Dia da semana	Horários

Segunda	 20 às 24h
Terça	 14às18h
Quarta	 14às18h
Quinta	 14 às 18h
Sexta	 9 às 13h

a) o Plenário englobo o totalidade dos membros do Parlo-
monto; suas reuniões podem iniciar-se com o presença
de pelo menos um terço dos Deputados, ou seja, 26
Deputados. Cabe a você, cidadão, o dever cívico de (is-
calhar a atuação de seu Deputado, exigindo-lhe o com-
parecimento;

b) o horário das reuniões às segundos e sextas-feiras, no
Plenário e nas Comissões, visa permitir que o Deputado
viaje nos fins de semana para sua base eleitoral;

c) as reuniões deliberativas são às terças, quartos e quin-
tas-feiras. Às segundas e sextas, ocorrem debates, dis-
cursos e comunicações;

d) as reuniões podem ser prorrogados em até duos horas,
se os trabalhos não tiverem sido concluídos,

e) além dessas reuniões ordinárias, o Presidente da As-
sembléia convocará extraordinários sempre que for
necessária a discussão de matéria especifica.



SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA Depende
de convocação do Governador ou do Presidente da Assembléia, em
caso de urgência ou de interesse público relevante, além de outras
situações previstas no Regimento da AEMG, e ocorre durante o
recesso parlamentar (no mês de julho e de 16 de dezembro a 14
de fevereiro).

Reuniões de Comissões

Reuniões diárias de Comissões

Dia da semana	Horários
Segunda 14 às 18h

Terça 9às13h

Quarta 9 às 13h

Quinta	 9 às 13h
Sexta 14às18h

a) aplicam-se às reuniões ordinárias de Comissão as
regras de prorrogação das reuniões plenários e de
convocarão de reunião extraordinária (mio confun-	•da com sessão extraordinária!). A autoridade supre-	• r. . N •ma da (omissão é o presidente dela.

b) a (omissão se reúne com o presença de mais da
metade dos seus membros.
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3. Qual o horário de funcionamento da Assembléia?
O expediente ordinário da Assembléia Legislativo (área admi-

nistrativa da Casa) é das 1 às 20 horas, de segundo a sexto-feira.
Entretanto, diversos setores da Caso funcionam, em atenção a suas
peculiaridades, conforme escalas de horário próprias. Os trabalhos de
Plenário, por exemplo, estendem-se muitas vezes até altas horas da
noite, em virtude de reunião ou sessão extraordinário.

4. Como se faz para trabalhar na Assembléia?
Os familiares dos Deputados podem tra-
balhar na Assembléia?

Há muito confusão e preconceito sobre esse assunto. O texto
constitucional determino que o preenchimento de corgo ou empre-
go público seja feito por aprovação em concurso público de provas
ou de provas e títulos. Há casos de nomeações para cargo em co-
missão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Na As-
sembléia, o porta de ingresso para o servidor é o concurso público.
Os cargos de recrutamento ampla são exclusivas dos gabinetes
parlamentares e compõem o equipe do Deputado, que os indica
mediante o critério de "confiança". Isso é assim em qualquer porte
do mundo civilizado e não compromete em nado a moralidade
administrativa, o interesse público ou a eficiência no desempenho
da função parlamentar. O que é proibido constitucionalmente é
que essas pessoas tenham o seu vinculo provisório com o Assem-
bléia transformado em definitivo, já que a estabilidade só pode
ser adquirido, após dois anos de efetivo exercício, por servidores
nomeados em virtude de concurso público.

Em resumo, poro trabalhar na Assembléia, ou o cidadão é
indicado pelo Deputado, dentro de uma "quota", ou presta concur-
so público quando a Administração da ALEM venha o realizá-lo.



S. Como se compõe o quadro de servidores da
Assembléia?

Servidores Efetivos, Grupo de Execução e Servidores de Re-
crutamento Amplo.

Ur

;
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6. Como é controlada a freqüência dos servi-
dores da Assembléia?

A assiduidade e a pontualidade são verificadas mediante
utilização de cartão magnético de identificação funcional - pes-
soal e intransferível. O registro da jornada de trabalho é feito por
sistema informatizado de apuração de freqüência.

7. Qual é a jornada de trabalho dos servido-
res da Assembléia?

O servidor da Secretaria da Assembléia cumpre, como regra
geral, a jornada ordinária de trabalho de 6 horas diárias, entre 7
da manhã e 8 da noite. Em razão das necessidades do órgão, o
servidor poderá fazê-lo em horário diverso, conforme escala pre-
viamente elaborada pelo titular do área, com a prestação da jor-
nada mínima prevista para o exercício do cargo. Além disso, é de
se acrescentar que, por razões legais, algumas categorias como as
de procurador, médico, dentista e taquígrafo têm jornada especial
de 4 horas diárias, ao passo que os ocupantes de cargos
comissionados (gerenciamento ou assessoria especial) perfazem
jornada de 8 horas/dia.

8. As reuniões da Assembléia são de livre
acesso a qualquer cidadão? Os votos nas
reuniões do Plenário são secretos? Qual a
razão de ser da votação secreta?

Em princípio, as reuniões da Assembléia são de livre acesso
aos cidadãos. Qualquer pessoa poderá ingressar e permanecer no



edifício da Assembléia e assistir às reuniões do Plenário, bem como
às reuniões das Comissões. No entanto, não é permitido que o as-
sistente perturbe a ordem dos trabalhos. Os cidadãos podem acom-
panhar as reuniões do Plenário nas galerias públicas.

Em geral, o votação é pública e pode ser acompanhada por qual-
quer pessoa. Há casos de reunião secreta, como, por exemplo, o da
perda de mandato do Deputado, a concessão de licença para instaura-
ção de processo criminal contra Deputado e instauração de processo
contra o Governador, nos crimes de responsabilidade, dentre outros.
Em tais casos, o voto também é secreto. A razão de ser da votação
secreta é salvaguardar o Deputado de eventuais pressões ilegítimas
que poderiam de algum modo desvirtuar o seu voto,

9. Como proceder para denunciar uso
indevido de dinheiro público?
O uso indevido de dinheiro público configura irregularidade

de ato de agente público, razão pela qual qualquer cidadão, par-
tido político, associação legalmente constituída ou sindicato pode
proceder à denúncia da malversação. A quem dirigir-se? A Assem-
bléia, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ou ao próprio
Poder Judiciário (neste último caso, mediante aluizamento de ações,
como o ação popular, se o objetivo for anular qualquer ato lesivo
ao patrimônio público).

10. Como se faz para falar com Deputado?
No final desta edição do Passo a Passo, há uma listagem dos

Deputados da 139 Legislatura, contendo o correio eletrônico, o nú-



"a
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mero do telefone e do fax do gabinete de cada um dos parlamen-
tares. O cidadão interessado pode contactar com esses números e
agendar um horário com o Deputado. O prédio do Assembléia,
conhecido como Palácio da Inconfidência, situo-se na Ruo Rodrigues
Caldos, n 1 30, Bairro Santo Agostinho. Ao chegar à Assembléia, o
cidadão deve dirigir-se a uma das recepcionistas, a fim de que esta
a encaminhe corretamente ao gabinete do Deputado. Os gabinetes
parlamentares localizam-se no prédio da Assembléia e no edifício
Tiradentes, que fica em frente ao Palácio da Inconfidência.



11. Paro que serve o partido político?
O partido político é um importante instrumento democráti-

co, permitindo que os cidadãos - eleitores ou candidatos - se or-
ganizem em torno de idéias comuns sobre os rumos da sociedade e
do governo. O pluralismo político, transformado em um dos fun-
damentos do Brasil pela Constituição da República, tem como con-
seqüência prática, entre outras, o direito das pessoas se reunirem
livremente em partidos, conforme suas preferências ideológicas.
Essa divisão não enfraquece a democracia, como pensam alguns,
mas o reforça, pois a admissão das diferenças e de seu pacifico
debate leva à adoção de soluções razoáveis para todos.

Em nosso país, onde a democracia é uma conquista recente,
que se vai aprimorando pouco a pouco, boa parte dos eleitores
prefere eleger pessoas conhecidos, por não acreditar nos partidos.
Entretanto, a maioria das nações evoluídas, caracterizadas pela
estabilidade institucional e por conquistas sociais duradouras, têm
sistema eleitoral baseado na escolha partidária (até mesmo com
listas fechados, sem que se possa eleger este ou aquele nome se-
paradamente).

12. O que é fidelidade partidária?
Trato-se da lealdade o um partido político, com obediência

dos filiados em geral e, sobretudo, de seus membros com assento
no Parlamento ou na chefia do Executivo õ ideologia, ao progra-
ma, e às decisões democraticamente tomadas em suas instâncias
deliberativas (convenção, diretários, executivas,etc.). Sem esse
"espírito partidário", suscetível de reforço por mecanismos legais



punitivos, que reduzam o desrespeito à vontade da maioria e as
trocas de partido, a utilidade deste fica bastante comprometida.

Vale lembrar que a atual Constituição da República diz que
os partidos, dotados de autonomia interna, devem estabelecer em
seus estatutos normas de fidelidade e disciplina partidárias.

13. Por que o voto é obrigatório?
Antes de mais nada, porque a Constituição da República as-

sim determina, no tocante aos maiores de 18 anos. Na verdade,
trata-se de assunto polêmico, que continua dividindo a opinião pú-
blica. Boa porte dos países de democracia avançado adota o voto
facultativo como regra geral. Todavia, em alguns deles, há cres-
cente defesa da obrigatoriedade.

Se o voto é facultativo, tende o diminuir a participação elei-
toral, podendo ocorrer problemas de representatividade, e possí-
vel questionamento de legitimidade do governo, quando não te-
nha sido eleito pela maioria da população. A vantagem desse sis-
tema é que só votam os mais conscientes politicamente, os que
valorizam o voto como um direito, em vez de tolerá-lo como um
dever. Em princípio, o tese do voto facultativo, além de simpático,
lá que salienta o liberdade individual, parece conduzir à melhoria
de qualidade do eleitorado e dos políticos. A questão é saber se os
brasileiros, tão marcados pela desigualdade socloeconômica e re-
gional, estão uniformemente aptos a exercer esta liberdade. Não
é difícil, nem absurdo, imaginar que muitos deixariam de votar
não paro expressar seu descontentamento - o que aliás já se pode
dar por meio do voto nulo ou em branco -, mas paro fugir do



esforço e do constrangimento, em face de serem analfabetos ou
mal-alfabetizados.

14. Qual á a rotina de trabalho do Deputado?
O trabalho do Deputado pode ser dividido em 2 (dois) mo-

mentos: de	(noite) o 6-feira (manhã) e de 6'-feira (tar-
de) a	(tarde).

O primeiro momento envolve uma rotina parlamentar, den-
tro da própria Assembléia, ou seja, o Deputado apresenta-se às
reuniões de Plenário, às reuniões de Comissão e coloca-se à dispo-
skõo, no próprio gabinete, de eventuais eleitores, ou de integran-
tes do partido. Visita órgãos públicos, participa de atividades polí-
ticas, como reuniões de partido.

No período de 6 9 -feira (tarde) o 2-feira (tarde), o Deputa-
do se ocupa de atividades políticas externas à Assembléia. Assim,
os fins de semana são dedicados a viagens às bases, onde o parla-
mentar mantém contato com eleitores, com integrantes do partido
no município, com os comunidades rurais. Ocorrem, nessa oportu-
nidade, eventos dos mais diversos.

O gabinete do Deputado, tendo em vista esses dois momen-
tos da vida parlamentar, comporto inúmeras atividades, tais como:
organização da agenda de viagens do Deputado, de modo a
racionalizá-las; realização de cursos e seminários, para atender
às necessidades dos municípios; tendo por objetivos, dentre ou-
tros, explicar o funcionamento da Assembléia Legislativa, a forma
de fiscalização dos atos do Prefeito, as funções de Deputados e
Vereadores, bem como avaliar a conjuntura nacional, estadual e
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regional; assessoria ao Deputado na sua participação em comis-
sões e Plenário, mediante elaboração de projetos de leis e parece-
res, acompanhamento diário do jornal Minas Gerais, análise de
pedidos vindos do interior, repasse de informações, etc.

S. Como se fixa o salário dos Deputados Es-
taduais?
Compete privativamente à Assembléia Legislativa (mais pre-

cisamente ô Mesa do Assembléia) fixar, em cada legislatura, para
ter vigência na subseqüente, a remuneração e o ajuda de custo do



Periodicamente o Assembléia legislativa do
Estado de Minas Gerais vem publicando os
valores da remunerarão dos deputados esta-
duais. A última publicarão ocorreu no dia 21
de março de 1997, página 8, caderno 1, do
Diário Oficial "Minas Gerais"

Deputado, observado o limite de 75% da remuneração, em espécie,
dos Deputados Federais, O pagamento da remuneração
corresponderá ao comparecimento efetivo do Deputado às reuni-
ões e à participação nos votações. Por serviços inerentes ao man-
dato entende-se o auxílio à moradia e a compensação de despesas
com transporte, imprescindíveis ao comparecimento à Sessão
Legislativa Ordinário.

Deve-se ressaltar que o não-comparecimento do Deputado o um
terço das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela
Assembléia, é causa determinante da perda do man-doto.

^_9j



16. Um Deputado Estadual pode exercer ou-
tras atividades?
A atuação parlamentar deve ser sempre voltada poro o

consecução do bem comum, uma vez que os Deputados repre-
sentam o sociedade. Tendo em vista essa afirmativa, há deter-
minadas atividades que, pela sua própria natureza, se fossem
desenvolvidas pelo Deputado, em paralelo com as atividades pró-
prias do mandato parlamentar, poderiam causar um desvirtuo-
mento dessa finalidade maior, que é o realização dos interesses
comuns à coletividade. Essa é a razão pela qual um Deputado
não pode, por exemplo, ser proprietário, controlador ou dire-
tor de empresa que goze de favor decorrente de contrato firma-
do com entidade estatal. Também comprometeria o bom desem-
penho da atividade parlamentar o acumulação de um outro cor
go ou mandato público eletivo, razão pela qual tal acumulação
é vedada. Essas proibições são denominadas incompatibilidades
e vêm previstas na artigo 54 da Constituição Federal, e
reproduzidas no artigo 57 do Constituição Estadual. O
descumprimento dessas disposições acarreta a perda do manda-
to parlamentar. Afora esses casos, é lícito ao Deputado execer
outras atividades.

Na prática, isso é quase impossível. Afinal, a rotina de um
Deputado envolve inúmeros atividades, no Parlamento ou junto
ao eleitorado, tomando todo seu tempo.

17. Que critério define o número de
Deputados à Assembléia Legislativa?
0 número de deputados estaduais é fixado conforme o



número de deputados federais eleitos por Minas Gerais. A Constitui-
ção da República diz como deve ser feita a conta, adotando fórmula
de cálculo padrão para todos os Estados-membros. Se o Estado tem
12 deputados federais, fica fácil. Basta triplicar. Os deputados esta-
duais serão 36, se os federais forem, por exemplo, mais de 12;
devem ser feitos duos contas. A primeira é a multiplicação acima
mencionada, 12X3=36. A segunda, mais fácil ainda, é somar aos
36 o número de deputados federais que passem de 12. No caso de
Minas Gerais, como são 53 os deputados federais e
53-12=41, devem ser somados a 36 os 41 excedentes, dando um
total de 77. Aí está a razão de serem 77 deputados estaduais em
Minas Gerais. Paro finalizar, é bom dizer que o número de mem-
bros do Congresso Nacional é definido em lei complementar fede-
ral, como prevê o Constituição da República.

18. O que é impeachment?
O termo "irnpeochment" se traduz como impedimento. Ca-

racteriza-se como um processo político-criminal que tem por obje-
tivo apurar a responsabilidade dos Governadores de Estado, Minis-
tros do Supremo Tribunal, ou do Presidente do República, com o
objetivo de, procedente a acusação acerca da infração apontada,
lhe ser aplicada a pena de destituição do cargo. A história política
brasileira registro um caso recente de afastamento de Presidente
da República em razão de processo de impeachment, motivado
por atos de improbidade administrativo. O fato se deu com o então
Presidente Fernando (ollor de Mello, que renunciou ao cargo du-
rante o procedimento de impeachment, o que não afastou a apli-
cação da pena condenatório.



19. O que é uma (P1?
A (P1 (comissão parlamentar de inquérito) é uma comissão

temporário de Deputados que se reúne com o propósito de apu-
rar lato determinado, e por prazo certo, fato este supostamente
considerado como irregular ou ilegal. Por expressa determinação
constitucional, a (P1 tem poderes de investigação próprios das au-
toridades judiciárias, podendo, por exemplo, tomar o depoimento
de qualquer pessoa que, de algum modo, possa contribuir para
elucidação do falo.

Findos os trabalhos do (P1, suas conclusões, se for o caso,
são encaminhadas, sob a forma de relatório, ao Ministério Públi-
co, ou a outra autoridade competente, para que se promova o
apuração da responsabilidade civil, criminal ou administrativa do
infrator. Isso significa que as (P1 só têm natureza investigatória,
nao podendo condenar, nem punir ninguém.



20. O que é orçamento?

Depois dos Constituições da República e do Estado, talvez
seja esta a lei com que o cidadão mineiro mais deva preocupar-se.
Tal como na vida doméstica, o orçamento é um plano, de que
constam tanto os objetivos pretendidos quanto o dinheiro que se
pensa em gastar com eles. Constam ainda os números referentes
ao que se imagina ganhar. Nos lares, é provável que esse planeja-
mento seja mensal, como o é o recebimento do salário, e verbal, já
que entre marido, mulher e filhos os compromissos não precisam
ser documentados. Quando se trota de uma empresa a coisa já não
é tão fácil, nem informal, e quando o assunto são as despesas e
receitas públicas, o forma de se planejar é ainda mais com-
plexa. São centenas de órgãos públicos e milhares de servidores,
cuidando da segurança, do saúde, da educação, dos transportes,
do fornecimento de água e luz, do esgoto. O dinheiro arrecadado
vem de numerosíssimas fontes, tais como impostos, taxas e mul-
tas. Poro que ele saia dos cofres públicos e chegue às mãos das
autoridades ou dos funcionários responsáveis por sua utilização,
dispersos nas repartições estaduais espalhadas pelos mais de 800
municípios mineiros, há todo um caminho jurídico, coniábil e fi-
nanceiro, em que o orçamento figura como fase fundamental.

Além dos aspectos técnicos da matéria, que exigem estudo
detalhado e incompatível com a natureza deste informativo, des.
toca-se o seu caráter político, já que pela via orçamentário de-
finem-se as prioridades para a ação governamental no ano
seguinte àquele em que é feito o orçamento. E aqui que entra a
importância de sua participação cidadã, seja nas Audiências Públi-
cas Regionais promovidas pela Assembléia, com a colaboração dos
demais Poderes; seja por intermédio do contato direto com o seu



representante; ou comparecendo à Assembléia, durante o proces-
so de discussão e votação do orçamento (nos três últimos meses
do ano). E de se lembrar que as sugestões e apelos coletivos são
encaminhados com mais (acuidade. Só o comunidade organizado
e ciente de suas prioridades tem chonce de conseguir o que quer.

21. Para que e como é fiscalizado o Governo
Estadual?
A administração pública, ou seio , o Governo, deve agir con-

forme o lei e a moral da sociedade, dando publicidade a seus aios,
de modo que quem veja neles alguma irregularidade possa apontá-
la. Além disso, esses atos (do construção de um viaduto à nomea-
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cão de um servidor, passando pela prisão do criminoso,etc.) serão pra-
ticados dentro dos limites do razoável e não podem visor ao
favorecimento ou ao prejuízo de ninguém. Para que esses objetivos
sejam alcançados, os Constituições e as leis em geral impõem certos
"freios" à ação governamental, organizados em um sistema de con-
troles semelhante ao das melhores democracias do mundo.

Pelo texto constitucional, devem coexistir, completando-se,
três tipos de controle: o direto, o interno e o externo. O contro-
le direto compete ao povo, mediante exercício de seus direitos de
informar-se, peticionar (pedir) e levar ao conhecimento das auto-
ridades (Assembléia, Tribunal de Contas, Ministério Público ou Po-
der Judiciário) irregularidades de que tome conhecimento. O con-
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trole interno cabe a cada órgão público, que deve fiscalizar suas
próprias atividades e agentes. O controle externo compete ao
Ministério Público (Promotores e Procuradores de Justiça) e aos
Poderes Judiciário e Legislativo, em âmbitos diferentes de atua-
ção, O MP, órgão independente do Estado, é constitucionalmente
responsável pela defesa da ordem jurídico e dos interesses da so-
ciedade e, como tal, tem a tarefa de provocar a apreciação do
Judiciário sobre atos administrativos que violem os bens jurídicos
de que é guardião. Ao Judiciário incumbe zelar pela legalidade e
pelos direitos individuais sempre que, feridos ou ameaçados por
atos da Administração, ensejem a propositura de ações (como, por
exemplo, a ação popular) pelos interessados.

Ao Legislativo compete, com o auxílio do Tribunal de

D
Contas, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado (inclusive suas "es-
tatais").

O bom funcionamento desse sistema de controles depende
da qualidade dos homens públicos, da eficácia das instituições en-
volvidas e da vigilância do populaçõo.

22. O que é e qual a razão de ser do Tribunal
de Contas?
O Tribunal de (antas, apesar de seu nome sugerir o exercício de

função lurisdicional e o vínculo com o Poder Judiciário, na verdade é
um órgão auxiliar do Poder Legislativo, apresentando, por força do
texto constitucional, a condição de órgão independente. Seus membros
têm autonomia administrativa, o exemplo do que ocorre com os inte-
grantes do Ministério Público (Promotores e Procuradores de Justiça)
na esfera do Executivo, para exercerem sua missão de auxiliar o Poder



Legislativo no controle externo, sem qualquer tutela ou ingerência.
Durante o regime autoritário, esse vinculo do órgão de (antas com o
Legislativo foi bastante enfraquecido, até porque o Executivo, todo-
poderoso, esteve a salvo de qualquer questiona mento. Com  a Constitui-
ção de 1988 e o restabelecimento da plenitude democrática, reforçam-
se os laços que unem a Assembléia e a Tribunal de Contas, e torna-se
fundamental sua atuação conjunto, em prol da eficácia do controle
externa, e em atenção à natureza política do Poder e técnica do órgão.

23. Como funciona o controle externo?
O controle externo compreende o exame dos atos geradores

de receita ou despesa e a análise da atuação de quem seja res-
ponsável pelo uso de bem ou dinheiro público, a fim de se apurar
eventual ilegalidade, imoralidade ou falta de senso e economia no
trato dos negócios públicos. Também se situo no âmbito do contro-
le externo a verificação do andamento de obra, da prestação de
serviço público e do cumprimento dos programas orçamentários.

Já dá para imaginar quanto trabalho está envolvido nesse
tal controle externo. Justamente por isso, e em atenção ao fato de
que esse trabalho é muito complexo, exigindo especialistas nas
mais diversas áreas, da economia à engenharia, passando pelo
direito e contabilidade, é que o Poder Legislativo não pode atuar
sozinho. E necessário o apoio de um órgão com estrutura própria
e condições humanas e materiais para coletar e digerir as informa-
ções sobre milhares de agentes e gestores da coisa pública e um
sem-número de atos por eles praticados. Esse órgão é o Tribunal
de Contas, a quem competem atribuições importantes, como emitir
parecer sobre as contos prestados anualmente pelo Governador,
antes que sobre elas se manifeste o Legislativo; realizar, por mi- -



ciativa própria, ou a pedido da Assembléia ou de Comissão desta,
inspeção e auditoria em órgão de qualquer dos Poderes e em enti-
dade da administração indireta, a exemplo dos estatais; ou emitir
parecer solicitado pela Assembléia sobre empréstimo que o Estado
realize, fiscalizando a aplicação dos recursos obtidas.

24. O que é Regimento Interno?
O Regimento Interno (Resolução n 1 5.065) pode ser entendi-

do como um conjunto de normas que visam disciplinar iodo o Poder
Legislativo Estadual, dispondo sobre suo estrutura, composição, or-
ganização e funcionamento. Assim é que tal Resolução contém nor-
mas relativas às sessões legislativas, às comissões da Assembléia, ao
processo legislativo, enfim, a tudo quanto diga respeito ao Legislativo
Estadual.
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LÍDERES DA BANCADA 97

• Líder do Governo - Dep. Pérides Ferreira
• Líder da Maioria - Dep. Ajalmar Silva
• Líder da Minoria - Dep. Olmos Rodrigues
• Líder do PTB - Dep. Paulo Schetiino
• Líder do PMDB - Dep. Anderson Adauto
• Líder do PPB - Dep. Alberto Pinto Coelho
• Líder do PSDB - Dep. Arnaldo Penno
• líder do PSN - Dep. Miguel Murlini
'Líder do PT - Dep. Marcos Helênio
• Líder do PDT - Dep. Alencar do Saveiro Júnior
• Líder do PFL - Dep. Biloc Pinto
• Líder do PI - Dep. Carlos Pimenta
• Líder do PSD - Dep. Dinis Pinheiro
• Líder do PPS - Dep. Marco Regis
• líder d0 PV - Dep. Wilson Trópia

• Bloco da Maioria:
PSDB — PL — PTB

• Líder Dep. Mauri Torres

• Bloco Social Progressista:
8W - PPB — PSD

• Líder - Dep. Sebastião Helvécio

• Bloco Libero!:
12 deputados: PFL -

• Líder: Dep. Wilson Pires

• Bloco Democrático Trabalhista:
BDT - 15 deputados - PMDB - PDT

• Líder: Dep. Ivair Nogueira



DEPUTADO	 ENDEREÇO	FONE	FAX
Adelmo torneiro Leão IPT)	 Pi/21/c227	290.7110 290-7139
Correio Eletrônico: gabacl@smtpgato.almg.gov.br

Mton Vitelo (PSDB)	 Ei/20/s02	290-7333 290-7502
Correio Eletrônico: gabavi©smtpgale.olmg.gov.br

AIo1morSitoPSDB}	 ... PI/t/03	290-7238 290-7503
Correio Eletrônico: gobasi@smtpgate.nlnig gov.br

Alberto Pinto Coelho (F'PB)	.::	Pi/2e/c210	290-7109 2904504
Correio Eletrônico obopc@síntpgatealmg.gov.br

Alencar da Svelro Ir, (POT)	 ET/201/01	290-7119 290-7506
Correio Eletrônico gnhnsj©smtpgate.olmg gov br

Álvaro Antônio (PUT)	 ET/21/02	290-7369 290-1508
Correio Eletrônico: gabaan©mtpgate.olrng.govbr

Ambróslo Pi	
( ) 1,	 Pt/2°/229	290.7222 2904246

Correio Eletrônico: gnbopi@smtpgate.almg.gov.br

Anderon Adauto (PMDB) . .	 Pl/2°/c231	290-7429 290-1$09
Correio Eletrônico: gabaad@smtpgate.almg.gov.br

AntvoMo Coo (P1)	 ET/2D503 290, 114o 290 ISIO
Correio Eletrônico: gabona©smtpgate.almg.gov.br

António Andrade (PMDB)	 PI/11/CIOS	290 11 	290 1512
Correio Eletrônico: goband@smtpgote.almg.gov.br

Antônio Geuró (PPRI	 Pi/2/t223 290-7386 290i5ï4(
Correio Eletrônico: gaba ge@smtpo te. olmggov.br

Antônio iilio (PMDB)	 Pl/211c221	290-1328 Z90.l5...
Correio Eletrônico: gahniu@smtpqate.almg.gov.br

Antônio Rabona (PMDB)	.	 PI/2°/c205	2904146 290-7511
Correio Eletrônico: gabanr@smtpgate.ulmg.gov.br



Arnaldo Canarinho (PMDB)	 290-7323 290-7516
Correio Eletrônico: gobaca@smtpgote.olmg.gov.br

Arnaldo Penno (PSDB)	 >Pl/2/c225	290710. 29.Qi517
Correio Eletrônico: gabape@smtpgoie.almggov.br

Boldonedo Napoleüo {PSDBI	 Ef/19½02......290-7251 290-1269
(arreio Eletrônico: gobbna@smtpgate.olmggov.br

Bens Guedes {POT}	 PlJ/233 —290;.730 2904376
Correio Eletrônico: gobbgu@smtpgote.olrna.gov.br

Bilac Pinto (PEL)	 PV2'/c232 290 1093
 

290-7562
Correio Eletrônico: gabbpi@smtpgate.almg.gov.br

Carlos Pimenta (PSDB)	 ET/2Y/101........ 290 185 290-7519
Correio Eletrônico: gabcap@smtpgaie.olnig.gov.hr

(leuerCarnáo(PFL}	 PJJP/clOS 290-7129 290-1521
Correio Eletrônico: gabcca©smtpgoie.almg.gov.br

Ohizon Meio (PTB) Pf/211c236	290-7398 290-7522
Correio Eletrônico: gobdme@smtpgate.almg.gov.br

Dimos Rokigues (PPB)	 .	ET/2'/02	2901:7115 2901505
Correio Eletrônico: gabdro@smippte.almg.gov.br

Dirá Pinheiro (P50)	 Pt/21/207	290-1195 290-7523
Correio Eletrônico: gabdpi@smtpgale.olmg.gov.br

DIalmo Diniz (PFL)	-.	 . Pi]21/c204	290-7233 290-7524
Correio Eletrônico: gabddi©smtpgute.olmg.gov.br

Durvol Ângelo (P1)	 PI/1°/d02	290-1245 290-7525
Correio Eletrônico: gabduo@srntpgote.almg.govbr

[lhe Brandão (P508)	.	PV2/209 2907455 2901526
Correio Eletrônico: gabelr@smtpgale.atrng.gov.br



	

nic Braz (?PB)	 Pl/t/02	290.7262 . 290-7521
Correio Eletrônico: gobelb@snitpgate.almg.gov.br

Irmano BothIa (P508)	 PI/21J225	2907445 290-7528
Correio Eletrônico: gobeba@snitpgote.olniggov.br

Fronduo Ranuilh (P508)	1 1.	 1 [E/31/o4	290-1163 2907529
(arreio Eletrônico: gabfro@smtpgateolmg.gov.br

Geraldo do Costa Pereoo (PMDB)	Pl/21/c246	290-1329 290-1349
Correio Eletrônko. gobgna@cmtpgate.alírig.govbr

Gemido Nascimento (PT)	 PI/21/t242	290. 1250 290-7530
(arreio Eletrônico: gohud(voIrng gov br

Geroldo Rezeirde (PMDB)	 PJ/21M44	290-7268 290-7531
Correio Eletrônico: gabgre@smtpgote.almg.gov.br

Geraldo Santanna (PII)	. .	Pl/1°1c108	290 . 1345 290-1532
Correio Eletrônico: gabgsa@smtpgate.almg.gov.br

Gil Pereira (PPE)	 M/SE/c03	290 7377 290.7533::
Correio Eletrônico: gobgpe@smlpgate.almg.govbr

Gltniot Machado (P1)	 Er1l91f01	290-7215 290-75M
Correio Eletrônico: gabgma@smtpgote.olmg.gov.br

Glycon Terra Pinto (PP8)	 Pl/2/t2ói	2907273 :1iS35...
Correio Eletrônico: gabtp©smIpgnte.o?nrg gov.br

Hely TariinIo (PSDB)	...	Pt/SE/c02/sI 290-1304 .: 29Ikr536
Correio Eletrônico: gabhlo@smtpgate.olmggov.br

lbtohim	(p	P1J2Vc234 290-7300 29O4í
Correio Eletrônico: gabijo©smtpgoie.olmg.gov.br

bani Rarbosa (P50)	 . Pb/2°/c208	290-7385 290-7538
Correio Eletrônico: oabibo@sniIpgate.alnig.gov.br



Ivair Nogueira (P07)	 PI/21/c222	2901415 290-7539
Correio Eletrôni(o: gabioo@smtpgote.almg.gov.br

Ivo José (P1)	 El!) 71103	2904409 . 290.7540
Correio Eletrônico: gabiio@smtpgate.almg.gov.br

João 8oiIto de OINeirti (P01)	. .....Pt/SE/02	290.1466 290-7542
Correio Eletrônico: gabol©sfnIpgare.olmg.gov.br

iodo 1.te (P508)	 . Pl/2421 1	290-1475 2907543
Correio Eletrônico: gobjll@smtpgate.almg.gov.br

Jorge Eduardo de Ohvetra (PMDB)	[TA 9/01
	

2904360 290-7544
Correio Eletrônico: gabieo@srntpgate.olmg.gov.br

Jorge Hannos (PIE)	 P1/1	03	2903449 290.7545
Correio Eletrônico: gabiha@smtpgole.alma.gov.br

Jose donífádo (P508)	 PI/1'/(101	2904208 290-7546.
Correio Eletrônico: gobibo@mtpgate,olnrg.gov.br

José Braga (P07)	 P/2/t248	290-7362. 290.7547
Correio Eletrônico: gobibr@smtpgate.alniggov.br

José Heonque (PMDR)	 PI/2/243	290.7136 290-7548
Correia Eletrônico: gobjhe@smtpgate.almg.gov.br

José Maria Barros (PSDB)	 P1129/c206	290-7484 2903549
Correio Eletrônico: 9abjnib©mtpgote.oIrng.gov.br

José Militão (P508)	 Pt/2t/r245	290 .1120 290-7130
Correio Eletrônico. gabjmi@smtpgate.oling.qov.br

Kemil Kumafra (P508)	 912!h03/04	2904168 290.7551
Correio Eletrônico: gabkku@cmtpgaie.almg.gov.br

Eeonl&o loucos (PFI)	 Pl/2t/011/sl 2981159 290-7552
Correio Eletrônico: gablbo@smtpqate.olmg.gov.br



Luiz Fernando Faria ?PB)	 F.T/21'/s03	2907162 2904184
Correio EIelrnico: gab?ff@smtpgute.almg.gov.br

Marco Regis CPPSJ	 ET/22/02	290-7099 290-7557
Correio Eletrõnico: gabmre@snitpgote.almg.goy.br

Marcos HOInIO (PTI:	 f/3e101	290-7352 290-7556
Correio Eletrônico: qabmhe@smtpgate.almg.gav.bt

Mario José Hou&sen (PT) .	 Pl/2'/237	290-7393 290-7558
Correio Eletrônico: gabr-nih@smippie.almg.gov.br

Marid Olivia (P508)	 PI/SE/c05	290-7225 290-7559
Correio Eletrônico: gobniol@smtpgatealnig.gov.br

Mauri Torres (P5DB)	.	 PI/21423$	290-7367 290-7560
Correio Eletrônico gobmlo@cmtpgateolniggov.br

Miguel 8obosa (P50)	 ET/21e/504	290-7495 290-7561
Correio [letrônko: gabmbu©smtpgate.olniq.gov.br

Miguel Martini	 .	Pl/1'/d06	290-1490 290-7550
Correio Eletrônico: gobnlim©5mtpgate.almg.govbr

Oltnto Godrnho (PTB)	 Pl/r/c203	290-7086: 2q0-7S
Correio Eletrônico: gabogo@smtpgaie.almggov.br

Paulo Peifersen (PMDB)	....................	PI/2'/23o	290405 : 29.O764:
Correio Eletrônico: gabppe@cmipgote.almg.gov.br

Paulo Piou (PFL)	...	... MJ2Yc213 <290-7125 290-7565
Correio Eleirônico: gabppialmggov.br

Paulo Schettina (PTB)	 Pl/P1c104	290-7340 290-7566
Correio Eletrônico: gabpsc@smtpgote.nlmggov.br

PãeFerrlra(PSDfl).	 PI/2Vc241	290-7314 290-7567...
Correio Eletrônico: gobpfr©smtpgate.almg.gov br



Raul Unta Neto (PP8)	 ET/221/s03	290.7085 290-1568
Correio Eletrânfto: gobrin@smtpgole.almg.gov.br

Remolo Aloise (PR)	 PI/2°/C240	290-7285 290.7569
(arreio Eletrônico: gabral©smlpute.olmg.gov.br

Roberto Amoral (P508)	.	 PI/2°/r239	290.7299 290-7324
Correio Eletrônico gahram©smtpgateolmggov.br

Remou Queiroz (P508)	 PVtJffl	290-7319 290-7510
Correio Eletrônico: gabrqu@smtpgate.olmg.gov.br

Romtldo VusonceHo (P1)	 PI/22t235	290-7436
Correio Eleirônico: gabrva©smtpgote.almg.gov.br

$ebmti6o costa (PFL)	 .•41/D/c226 290-7216.1..-1$12
Correio Eletrônico: gabsco@smtpgote.almg.gov.br

Sobastieo Modo (PP9)	 TifP/c107 290 1320 290-7513
Correio Eletrônico: gobshe@smtpgote.alrng.gov.br

Sebastião Novarro Viera (PFL)	 Pl/2/c212 290-1200 290 1514
Correio Eletrônico: gabsnv©smipgoie.olmg.govbr

Temriho Zejtune (PMDB)	 Pl/r/c247 290 7115 290 7513
Correio Eletrônico: gabanz©srn?pgoie.alnig.gov.br

WonderkyAvila(PSD8)	 Pl/P/cl 10 290-7428 290 1516
Correio Eletrônico: gabwav@smtpgote.almg.gov.br

Wiban Pires (PFU	 PIISF/c04	290-7199 290-7211
(arreio Eletrônico gobwpi@smtpgole.olmg.gov  br

Wilson Trópia (PÍL)	 Ei!) 7'/s02	290-7080 290-1571
Correia Eletrônico: gobwtr@snitpgate.olmggov.br
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