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APRESENTAÇÃO

A emenda constitucional n 0 8, de 14 de ^^bri1 de 1977, t77odi-
ficando a emenda nO 2, de 1972, que previa eleições indiretas ape-
nas 

em 
1974, transforinou em regra permanente o processo indire-

to para escolha de governador e vice-governador. Determinou a

eleição de un? dos Senadores, dos três que representam cada Esta-

do, pelo rito indireto, e ampliou o colégio eleitoral. Aos deputa-

dos, seus únicos eleitores originais, vieram juntar-se os representan-

tes das Câmaras Municipais.

E para atender esta regra constitucional, que se instala hoje

em todos os Estados os respectivos colégios que ír5o escolher seu

governador, o vice-governador e uni dos Senadores da República.

Na qualidade de seu presidente 
em 

Minas e com a partícípacâ'n dos

demais membros da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do

Estado-, inémiJamos adotar todas as providências para assegurar o

exato cumprimento da disposição legal.

Neste folheto, estê7o contidas informações gerais sobre os

atos do Colégio Eleitoral, a legislacio especifica, além de instru-

ções sobre a votação e uma breve notícia sobre o Poder L egislativo

de Minas Gerais.

Palácio da Inconfidência, agosto de 1978

Deputado Antônio Soares Dias

Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais



DELIBERAÇÃO DA MESA N9201

A MESA DA ASSEMBL ÉIA L EGISLA TI VA, considerando
a necessidade de disciplinar-se o processo eleitoral de 19 de setem-
bro em procedimentos peculiares à natureza e à complexidade do
ato, resolve, no uso de suas atribuições atinentes, baixar as seguín-
tes

NORMAS PROCEDIMEN TA IS PA RA AS EL EIÇOES
DO GO VERNA DOR DO ESTA DO E DO SENA DOR
DA REPOBLICA, EM l^ DE SETEMBRO DE 1978.

1q) Compete ao Presidente da Assembléia Legislativa a direção
dos trabalhos do Colégio Eleitoral.

2a) Compete ao 19 Secretário da Assembléia LegísIatíva secreta-
riar os trabalhos do Colégio Eleitoral, especialmente:
a)fazer a chamada de votação;

b)anotar os votos e as abstenções;
c)fazer a apuração da votação.
Na ausência do Presidente, o 19 Vice-Presidente o substitui-

rá, e, na falta deste, o 29 Vice-Presidente.
4^) Os Secretários da Assembléia Legislativa se substituírffo, co-

mo Secretários do Colégio Eleitoral, na ordem de sua enu-
meração, e, ainda, ao Presidente, na falta dos Vice-Presiden-
tes.

5^) Os delegados ao Colégio Eleitoral comparecerio na sede da
Assembléia LegísIativa a partir das oito horas do dia 31 de
agosto, para a apresentação de credenciais e identificação.

6q) No ato da identificação, o delegado assinará ficha própria,
para os efeitos de apuração do —quorum — de abertura dos
trabalhos de votação.

7q) A sessão do Colégio Eleitoral destinada à eleição será instala-
da às oito horas do dia l^ de setembro.

8a) Ao inú^ío dos trabalhos, os L lVeres dos Partidos Políticos re-
presentados na Assembléia Legislatíva poderio solicitar,
oralmente, a palavra, pelo prazo de dez minutos, para fazer
declaração de voto.

9a) Se o L lVer não puder pessoalmente ocupar a Tribuna, pode-
rá transferir a palavra a um dos respectivos Vice-LIVeres ou
a qualquer de seus liderados.



M Esgotado o tempo da norma n9 9, ou ngo sendo solicitada à
palavra, e verificada, pelo processo descrito na norma n9 6, a
presença da maioria absoluta dos membros do Colégio Elei-
toral, passar-se-á, imediatamente, à votação, que não terá en-
caminhamento.

11) A votação se processará por grupos de municl; gios, confor-
me escala a ser publicada.

12) Ao in1í^io da votação de cada grupo, será feita a chamada
dos deputados presentes.

13) Ao ser chamado a votar, o Delegado dirá, frente ao microfo-
ne, o nome do candidato da chapa registrada para o cargo de
Governador do Estado e, em seguida, o nome do candidato
para o cargo de Senador da República.

14) 0 Delegado que quiser abster-se de votar em qualquer dos
nomes dirá apenas: —abstenção—.

15) Após a votação de todos os grupos será feita a chamada ge-
ral dos ausentes à votação, admitida a segunda chamada par-
cial, em intervalos a critério da Presidência,

16) N5o serão recebidos requerimentos incidentes na votaçâro
nem concedida a palavra pela ordem.

17) As declarações de voto e os recursos serffo encaminhados,

por escrito, à Mesa, no final dos trabalhos.

18) Os recursos, bem assim os casos omissos nessas normas, se-

rão resolvidos conclusivamente pelo Presidente do Colégio

Eleitoral.

19) Proclamados os resultados da votação, poderá ser concedida

a palavra aos eleitos, por prazo a ser fixado pelo Presidente.

DEPUTADO ANTõNIO SOARES DIAS
Presidente

DEPUTADO JÉSUS TRINDADE BARRETO
19 Vice-Presidente

DEPUTADO HAROLDO LOPES DA COSTA
29 Vice-Presidente

DEPUTADO GERARDO HENRIQUE MACHADO RENAULT
19Secretário

GEPUTADO JORGE OR LANDO FLORES CARONE
29 Secretário

DEPUTADO AMI'LCAR CAMPOS PADOVANI
31? Secretário

DEPUTADO JOSÉ LAVIOLLA MATOS
49 Secretário
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COMPOSICAO

0 Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais é exercido
por sua Assembléia, composta de deputados, representantes do po-

vo mineiro, eleitos par^i w77 perí'o(lo de 4 anos. Somente brasileiros
com idade igual ou superior a 21 anos, e que estelâni em pleno gozo

de seus direitos polí'ticos, podem ser eleitos deputados estaduais.

0 número de deputados à Assembléia Legislativa de Minas

Gerais corresponde ao triplo da representação do Estado na Câma-
ra Federal e, atingido o número de 36, é acrescido de tantos quan-

tos forem os deputados federais acima de 12. Assim, esta Assem-

bléia conta, atualn)ente, com uina representação de 61 deputados,
sendo 37 da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e 24 do Mo-
vânento Democrático Brasileiro (MDB).

No exercí^^io, de seu mandato, o deputado i invíolável por
suas opiniões, palavras e votos, salvo em casos de injúria, ditâma-
cão e calúnia, ou, ainc4i, nos previstos pela Lei de Segurança Nacio-
nal.

A SEDE

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais te[77 sua
sede no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, mas pode,

por motivo, de conveniência pública e deliberação da maioria de

seus membros, reunir-se temporariamente em qualquer cidade do
Estado.

0 Palácio da Inconfidência situa-se no Bairro de Santo Agos-

Fil



tinho, entre as Ruas Rodrigues Caldas, Dias Adorno e Martim de

Carvalho, com frente para a Praça da lnconfíd6ncia. A área cons-

truida do prédio abrange 24.000 metros quadrados, com 6 pavi-

mentos, sendo dois subsolos e um sei77i-enterrado.

No pavimento serni-enterrado, fica o Plenário, centro e ra-

zão de ser do edifício, com capacidade para 100 pessoas, além de

300 Itigares nas galerias. No andar térreo, além dos salões de recep-

ção, situam-se, princípalmente, os gabinentes dos membros da Me-

sa da Assembléia; os gabinetes das lideranças situam-se no inezzani-

no, e, os dos deputados, no l^ andar. Os ótyãosadMinistratI . vos es-

tâ'o distribui'dos no edifík^io, conforine a conveniência, inclusive

tios dois subsolos, num dos quais situa-se a garagem coberta, com

capacidade para 150 veÚ^ulos.

ATRIBUIÇõES

Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,

legislar sobre todas as matérias de conipetência do Estado, espe-

cialmente: orçamento anual e plurianual; tributos e sua arrecada-

câ'o,- divida pública, abertura e operações de crédito,- planos de de-

senvolvimento econômico e social, bet77 como planos operativos

anuais; efetívos da PoM^ia Militar; criação de cargos públicos e fi-

xação dos respectivos VenCimentos; limites do território estadual

e bens do dominio do Estado; aquisição onerosa e alienação de

imóveis do Estado; transferência temporária 
ou 

mudança de sede

do Governo.

Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa: elegei

sua Mesa e constituir suas Comissões,- elaborar seu Regimento In-

terno; dispor sobre sua organização; conceder licença para proces-

sar deputados,- fixar o subsí'dio e a aluda-de-custo dos deputados,

do Governador e do Vice-Governador; dcir posse ao Governador e

ao Vice-Governador; conceder licença ao Governador para inter-

romper o exercicio de suas funções 
ou 

para se ausentar do Estado;

conceder licença para processar o Governador, nOS crimes cornuns;

lulgar as contas do Governador; aprovar, previamente, a escolha

dos ju!:?es e auditores do Tribunal de Contas, dos prefeitos da Ca-

pital e dos municipios considerados estâncias hidrominerais, bem

.corno do interventor eni munícípio.



Por deliberação da maioria de seus membros, a Assembléié.'

Legislativa poderá convocar Secretários de Estado para, pessoal-

mente, prestar informações acerca de assuntos previamente esta-

belecidos.

FUNCIONAMENTO

A Assenibléia Legislativa reune-se ordinariamente de 19 de
inarco a 5 de julho, e de 1 o de agosto a 5 de dezembro de cada ano;

a esses perl'odos de funcionamento denomina-se sessão legislativa

ordinária. Legislatura é o conjunto de 4 sessões legislatívas; no inl'-

cio de cada legislatura, a Assembléia se reune, a partir de 19 de fe-

vereiro, para a posse dos deputados e eleição da Mesa.

Além das preparatórias, as reuniões do Plenário podem ser

ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, Ordinárias são as

reuniões que se realizam tios dias úteis, de segunda a sexta-feira;

com exceção das sextas-feiras, em que as reuniões ordinárias se ini-

ciam às 9 horas, e das segundas - feiras, nas quais a Assembléia pode

reunir-se às 20 horas, o horário de ini^^io das reuniões é às 14 horas.

Extraordinárias são as reuniões que se realizam em dia ou

hora diversos dos prefixados para as ordinárias; denominam-se so-

lenes as reuniões de instalacio e encerramento da sessão legislativa;

e especiais são as reunioes que se realizam para comemorações ou

homenagens, para posse do Governador e Vice-Governador do Es-

tado, bem como as destinadas à exposição de assuntos de interesse

público, pelo Governador ou por Secretário de Estado.

As reuniões ordinárias têm a duração de 4 horas, podendo

ser prorrogadas por mais 2, e se desenvolvem do seguín te modo: na
1^^ parte, denominada Expediente, e que tem a duração de 1 hora,
faz-se a leitura da ata da reunião anterior e do expediente recebi-

do; em seguida, os deputados, previamente inscritos, podem falar

sobre assunto de sua escolha e apresentar proposições, que são re-

querimentos a autoridades da administração pública e projetos de

lei ou de resolução; a 2a parte da reunião destina-se à discussão e
votação de pareceres, requerimentos, redações finais e projetos; há,
ainda, a 3a parte da reunião, também chamada Grande Expediente,,

quando o deputado pode discorrer, durante 1 hora, sobre assunto

-de sua livre escolha. Nas reuniões extraordinárias, a l^parte da or-



dem do dia se restringe à leitura e aprovação da ata da reunião an-
terior; e nas reuniões solenes e especiais a ordem dos trabalhos é
estabelecida pelo Presidente.

0 funcionamento da Assembléia Legislativa tem, como pon-
to fundamental, as reuniões do Plenário, composto de todos os de-
putados, e que é o órgão máxiino da deliberação da Casa. A ele ca-
be discutir e votar todas asproposições apresentadaspelos deputa-
dos e pelo Governador do Estado.

Para dirigir os trabalhos do Plenário e a própria Assembléia,
os deputados elegem a Mesa da Assembléia; e esta nomeia, por in-
dicação das lideranças de bancada, os membros das comissões per-
inanentes, às quais compete emitir parecer sobre todas as proposi-
ções sujeitas à deliberação do Plenário, indicando a este o melhor
procedimento a ser adotado: a aprovac5o, a modificação ou a rel . ei. -

cio.
Plenário, Mesa, lideranças e comissões permanentes execu-

tam constantemente um trabalho conjugado, do qual resulta a ela-
boração legislativa.

M ESA

A Mesa da Assembléia Legislativa é composta do Presidente,
de dois Vice-Presidentes e de quatro Secretários.

0 mandato para membro da Mesa, proibida a reeleição, é de
dois anos.

Cabe à Mesa da Assembléia Legislativa, alén7 de outras atri-
buições: dirigir os trabalhos legislativos; promulgar as emendas
constítuci. onai . s; dar conhecimento à Assembléia, na última retinião
ordinária da sessão legislativa, do relatório de suas atividades; auto-
rizar despesas dentro da previsão orçamentária, orientar os serviços
administrativos da Assembléia Legislativa,- nomear, promover, co-
iníssionar, conceder gratificações e licenças, pôr em disponibilida-
de, dernitir e aposentar os servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa; e apresentar projeto de resoluç5o que vise fixar subsí-
dios de Deputados, Governador e Vice-Governador do Estado.

Os membros da Mesa da Assembléia Legislativa para a Ter-
ceira e Quarta Sessões Legislativas da Oitava Legislatura (biênio
197711978) são.-

19:



PRESIDENTE: Deputado Antônio Soares Dias
l'? VICE-PRESIDEN TE: Deputado Jésus Trindade Barreto
2^ VICE-PRESIDEN TE: Deputado Haroldo L opes da Costa
19 SECR E TA R IO: Deputado Gerardo Henrique M. Renault
20 SECRETÁRIO: Deputado Jorge Orlando Flores Carone
39 SECRETÁRIO: Deputado Amikar Campos Padovaní
49 SECRETÁRIO: Deputado José Laviolla Matos

LIDERANÇAS

As bancadas — representações partidárias organízadas, no
Plenário e nas comissões — indicam à Mesa da Assembléia, no ini'-
cio de cada sessão legislativa, seus Uderes e, através destes, seus vi-
ce-líderes, que são seu porta-voz e seu intermediário íunto aos ór-
gios da Assembléia.

Duas são as lideranças de bancada: a da Aliança Renovadora
Nacional e a do Movimento Democrático Brasileiro; a estas se
acresce a Liderança do Governo, porta-voz do Poder Executivo na
Assembléia, que é exercida cumulativamente pelo L 1'der da Banca-
da da ARENA.

São os seguintes os deputados que exercem a liderança e a
vic e-lideranca tia Assembléia de Minas:
LIDER DO GOVERNO E DA ARENA: Deputado Carlos Eloy
VICE-LIDERES DA ARENA: Deputados Cyro Maciel

Emílio E. Gallo
João Marques
Morvan Acayaba
João Na varo

LIDER DO MDB: Deputado José Luíz Baccariní
VICE-L IDERES DO MDB: Deputados Elmo Braz Soares

Milton Lima Filho
Nilson Gontijo dos Sanos
Joio Pinto Ribeiro
Sérgio Mário Ferrara

COMISSOES

As comissões permanentes têm por finalidade estudar e emi-
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tir parecer sobre os assuntos submetidos a seu exame; sua compe'

tência é definida pelas matérias contidas em sua própria denomina-

ção. Sgo 14 as comissões permanentes da Assembléia Legislativa

do Estado de MInas Gerais, a saber:

1) Comissão de Agropecuária e Poli'tica Rural;

2) Comissão deAssuntos Municipais e Planejamentos Regionais;

3) Comissão de Assuntos da SUDENE e Est6nulos Fiscais,-

4) Comissio de Constituição e Justiça;

5) Comissão de Defesa do Meio Ambiente;

6) Comissão da Economia e Obras Públicas;

7) Comissão de Educação e Cultura;

8) Comissão de Finanças e Orçamento;

9) Comissà^o de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;

10) Comissão de Redação;

11) Comissão de Saúde e Acio Social;

12) Comissio de Segurança;

13) Comissão de Serviço Público;

14) Comissão de Siderurgia e Mineração.

A lét77 das comissões permanentes, a A ssembléia pode consti-

tuir comissões de inquérito ou de sindicância, para apurar fatos re-

lativos ao interesse público, e comissões especiais, para elaborar lei

delegada ou emitir parecer sobre emenda constitucional, veto a

proposição de lei, processo de perda de manda to de deputado e es-

colha de 1u1 7̂es e auditores do Tribunal de Contas e prefeitos da

Capital e dos municl;bios considêrados estâncias hidrominerais.

Também podem ser constituídas comissões para representar a As-

sembléia ou para desincut7?bir-se de missão que lhes for atribulda

pelo Plenário.

0 PROCESSO LEGISLATIVO

0 processo legislativo compreende a elaboração de emendas

constitucionais, leis complementares, ordinárias ou delegadas e re-

soluções.

A Constituição Estadual poderá ser emendada por propos-

ta governamental ou por 113 dos membros da Assembléia Legislati-
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va; as leis delegadas — que delegam ao Governador o poder de le-

gislar sobre matéria de competência do Estado e não privativa da

Assembléia — são elaboradas pelo Governador ou por comissão es-

pecial da Assembléia; as resoluções, que se destinam a dispor sobre

matérias políticas ou administrativas de competência privativa da

Assembléia, podem ser elaboradas pelos deputados, pelas comis-

sões ou pela Mesa da Assembléia, cabendo a esta, privativamente,

apresentar projetos de lei que visem criar ou extinguir cargos em

seus serviços administrativos, bem como fixar vencimentos e con-

ceder vantagens aos seus servidores,- também é da competência prí-

vativa da Mesa da A ssembléia apresentar projetos de resolução que

visem fixar subsi`dios dos deputados, do Governo e do Vice-Gover-

nador, ou modificar o regulamento dos serviços administrativos de

sua Secretaria. As leis ordinárias, de modo geral, podem ser elabo-

radas pelos deputados, pelas comissões da Assembléia, pelo Gover-

nador ou pelos Tribunais com jurisdição em todo o Estado; é, po-

rém, de competência exclusiva do Governador a iniciativa de prole-.

to de lei que disponha sobre matéria financeira e orçamentária,

abertura de crédito, autorização, críaçdo ou aumento de despesa

pública, fixação ou modificação do efetivo da PolÚ^ia Militar, bem

como sobre os servidores públicos e seu regime juridico.

Recebido, o projeto é lido no Expediente e publicado no

—Diário do Legislativo —, anexo do —Minas Gerais—, em seguida, é

encaminhado às comissões competentes, para sobre o mesmo se

manifestarem, concluindo por sua rejeição ou aprovação pelo Ple-

nário, cabendo a este decidir, soberanamente. Durante a tramita-

çáh, o projeto pode ser emendado pelo autor, pelas comissões ou

pelos deputados; se aprovada pelo Plenário, a emenda passa a fazer

parte integrante do projeto.

0 deputado pode usar da palavra para discutir ou encami-

nhar a votaç5o de proposição.

Aprovado pela Assembléia, ou havido por aprovado, em vir-

tude de decurso de prazo — pois o Governador pode fixar prazo de

45 ou 30 dias para a tramitação de projeto de sua autoria, salvo

nos casos de projetos de lei orgânica, estatutária ou de codifica-

çgo, bem como no do projeto de lei de orçamento anual — o proje-

to, convertido em proposição de lei, é enviado ao Governador, pa-
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ra sanção ou veto. Havendo veto, total ou parcial, a proposíÇ5o de
lei é devolvida à Assembléia, para reexame. Considera-se rejeitado
o veto se, dentro de 45 dias, for aprovada a proposição de lei ou a
parte dela sobre a qual ele tenha incidido, por 213 dos membros da
Assembléia, caso em que a matéria será enviada ao Governador, pa-
ra promulgacio dentro do prazo de 48 horas, findo o qual o Presi-
dente da Assembléia a promoverá. Cabe, também, ao Presidente da
Assembléia promulgar as resoluções.

CONSIDERAÇÃO FINAL

A norma constitucional, que atribui ao Poder Executivo a
competência exclusiva para a iniciativa de projetos de lei que criem
ou aumentem a despesa pública, limitou a iniciativa dos deputados
na elaboraçjo legíslativa. Estes, porém, entre outras atribuições,
podem sugerir ao Governador ou a outras autoridades a realízacão
de uma obra pública ou a efetivaçjo de uma providência, através
dos requerimentos, cuja tramitaçãô, por extensio, se inclui no pro-
cesso legislativo.

14



DEPUTADOS A 8^ LEGISLATURA

Am17car Padovani — Antônio Dias -- Artur Fagundes — Car-
los Eloy — Carlos Lemos — Christovam Chiaradia — CÚ^ero Du-
mont — Ciro Maciel — Dalton Canabrava — Delfim Ribeiro — Dê-
nio Moreira — Domingos Lanna — Elmo Braz — Eml7io Gallo —

Emílio Haddad -- Euclides Cintra — Euri;bedes Craide — Fábio
Vasconcelos — Fernando Junqueira — Ferraz Caldas — Genésio,
Bernardino — Gerardo Renault — Gomes Moreira — Haroldo Lopes
da Costa — Humberto, de Almeida — Jésus Trindade — João Fer-
raz — Joffo Marques — Joio Navarro — JoJo Pinto Ribeiro — Jorge
Carone — José Bonifácio Filho — José Laviolla — José Honório —
José Santana — Júnía Marise — Kemil Kumaira — L ourival Brasil —
Lúcio de Souza Cruz — Luíz Baccarini — Luíz Junqueíra — Mário
A ssad — Mendes Barros — Milton Lima — Milton Salles — Morvan
Acayaba — Narcélio Mendes — Neif Jabbur — Nilson Gontijo —
Nunes Coelho — Olavo Costa — Pedro Gustin — Pedro Narciso —
Raímundo Albergaria — Ronaldo Canedo — Rufino Neto — Said
Arges — Sérgio Ferrara — Sylo Costa — Telêmaco Pompei Vicente
Guabíroba.
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