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Ahistória da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, que nos chega desde
1835, é marcada por sobressaltos,

rupturas, idas e vindas no processo de
construção da democracia. É história viva,
definida em embates políticos representativos
de forças distintas da sociedade, com
seus interesses diversos. Observamos, ao
longo do tempo, mudanças significativas no
exercício da representação política: de uma
representação aristocrática e elitista, em que o
voto estava restrito aos proprietários e rentistas,
passamos, com a proclamação da República,
a uma representação burguesa, liberal, em
que a universalização do voto excluía ainda
os analfabetos e as mulheres. De lá para cá
sofremos vários reveses com a implantação
de ditaduras militares, mas também tivemos
avanços, como o voto feminino (1934), até
chegarmos à representação popular do
mandato, com o voto do analfabeto (1988),
apontando para um modelo em que convivem
a democracia representativa e a participativa.

A instalação do Poder Legislativo em Minas Gerais,
com sede em Ouro Preto, fez-se em meio a uma
sociedade escravocrata e excludente e foi resultado
da pressão das elites provinciais por maior autonomia
após a abdicação de D. Pedro I, culminando
com o Ato Adicional de 1834. A província mineira
possuía, em 1835, 670 mil habitantes, dos quais
60% eram mestiços e negros. Até 1889, quando da
proclamação da República, o Legislativo estadual
funcionou regularmente, sem interrupções, no
contexto de uma monarquia constitucional. No
período republicano, assistimos a várias rupturas
constitucionais, e a Assembleia viveu quatro
períodos constituintes marcantes: em 1891, com
o fortalecimento do federalismo e a mudança da
capital; em 1935, com o resultado da revolução de
30 em meio à implantação da Justiça Eleitoral e do
voto das mulheres; em 1947, com o fim da ditadura
do Estado Novo e o processo de redemocratização;
e, mais recentemente, em 1989, com o fim do
Regime Militar e a volta das liberdades democráticas.
O povoamento e a economia da região sofreram
transformações impactantes desde a criação da
Assembleia Legislativa: se já fomos uma província
rural com o maior número de eleitores e escravos do
Império, chegamos aos dias atuais como um estado
com alta taxa de urbanização, onde convivem, lado
a lado, metrópoles industriais e pequenas cidades,
perfazendo um total de 853 municípios e mais de 20
milhões de habitantes.
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o sistema eleitoral brasileiro utiliza o chamado quociente eleitoral para definir o número de vagas que um partido ou
coligação partidária irá preencher na Assembleia. O quociente é obtido dividindo-se o total de votos válidos de uma
eleição pelo número total de vagas. Para definir a quantas vagas o partido ou coligação terá direito, divide-se o número
total de votos obtidos pelo quociente eleitoral. Empossados os mais votados, os demais ficam como suplentes, na ordem
decrescente de sua votação.

tem nesse espaço um local de interlocução
com o poder público. O gabinete atua também
na orientação do cidadão que busca seus
direitos, que precisa de serviços do Estado
ou orientações legais. Nos gabinetes, os
deputados e deputadas entram em contato
direto com os cidadãos, ouvindo sugestões
e críticas, além de ideias de projetos que,
posteriormente, podem ser apresentados.

O contato do parlamentar com os cidadãos é
feito ainda em visitas às grandes e pequenas
cidades, vilas e perifer.ias, em comunicação
direta com a população local. Nessa interação
com o seu representante, o cidadão passa a
conhecer o trabalho dos p~rlamentares, voltado
para o desenvolvimento social e econômico
de sua região. O trabalho parlamentar envolve,
ainda, a ação partidária. Como são eleitos por
um partido político, os deputados estão sempre
em contato com seus correligionários para
discutir questões públicas, definir estratégias de
ação e participar das decisões partidárias.

Exemplo:
Total de votos válidos: 500
Total de vagas: 10
Quociente eleitoral: ~O~ = 50

Votos obtidos pelo partido ou coligação A: 200

V . d" 200agas a que tera Irelto: 50 = 4

Votos obtidos pelo partido ou coligação B: 300

V t . d"t 300 6agas a que era Ireio: 50 =

AAssembleia Legislativa é composta por
deputados e deputadas, eleitos diretamente
pelo povo mineiro para um mandato de

quatro anos, denominado legislatura. O número
de parlamentares é definido de acordo com as
Constituições Federal e Estadual, proporcionalmente
à população do Estado. Atualmente, são 77 os
deputados estaduais em Minas.

No Plenário, os parlamentares apresentam,
discutem e votam as matérias de interesse de
Minas e dos mineiros. As comissões, além de
estudar e discutir em profundidade assuntos
específicos que poderão transformar-se em
matéria legislativa, exercem o papel fiscalizador
do Legislativo. Promovem debates políticos em
audiências públicas e em eventos institucionais,
que são realizados com a participação de diversos
segmentos da sociedade, para ouvir seus anseios
e transformá-los em leis ou encaminhar soluções
aos governos estadual e federal.

O gabinete parlamentar é o escritório de
trabalho do representante do povo. O cidadão



Aelaboração de uma lei é um ato que pode
interferir na vida de muitas pessoas. Por isso,
antes de uma ideia virar lei é preciso que

ela percorra um longo caminho. Nesse caminho,
os deputados vão estudar o assunto, conhecer
os problemas e dificuldades envolvidos, ouvir os
cidadãos que serão afetados pela lei e os especialistas
e autoridades ligados ao assunto, colocar em questão
os pontos de vista e interesses conflitantes.

Todo esse trabalho tem como objetivo criar leis
que reflitam a melhor solução possível para os
problemas e que sejam justas para todos.

Para iniciar o processo legislativo, deve ser
apresentada uma proposição. O autor da
proposição pode ser um deputado, uma comissão
da Assembleia, o governador do Estado, o
Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas ou o

procurador-geral de Justiça. Os cidadãos também
podem apresentar proposições, chamadas de
"projetos de iniciativa popular". Nesse caso, são
necessárias assinaturas de pelo menos 1O mil
eleitores. Uma proposição pode resultar em lei
ordinária, lei complementar, resolução ou emenda
à Constituição.

Antes de ser levada ao Plenário, para discussão
e votação, cada proposição é analisada pelas
comissões permanentes da Assembleia, que
emitem pareceres dentro da respectiva área de
competência: administração, segurança, saúde,
educação, entre outras. A relação completa das
competências das comissões está no Regimento
Interno.

Depois de analisadas pelas comissões, as
proposições são votadas em Plenário. Em geral,

são realizados dois turnos de discussão e votação.
Algumas proposiçõe_s são apreciadas em um único
turno, como é o caso dos vetos do governador e as
matérias orçamentárias.

Durante a tramitação, as proposições podem ser
alteradas por emendas ou por substitutivos. As
alterações podem ser de autoria de deputados ou
das comissões. As emendas de comissão podem
ser apresentadas no do parecer da comissão ou de
forma isolada, durante a discussão em Plenário.

As alterações propostas são discutidas e votadas
em Plenário, com a proposição original.

Após a deliberação final em Plenário, a proposição
é encaminhada ao governador, para sanção. As
emendas à Constituição e as resoluções não são
encaminhadas à sanção do governador, pois sua
edição é de competência privativa da Assembleia.
Sua promulgação é feita pela própria Assembleia.

No Poder Executivo, havendo concordância do
governador, a proposição de lei será sancionada
e publicada sob a forma de uma nova lei. Não
havendo concordância, a proposição será
vetada parcial ou totalmente. As proposições
vetadas retornam à apreciação da Assembleia,
acompanhadas das devidas explicações. Se o
veto do governador for rejeitado em Plenário,
o texto aprovado pelos parlamentares volta
ao Executivo para que seja providenciada sua
promulgação.

As reuniões das comissões e do Plenário são
abertas a todos os cidadãos. Eles podem,
também, acompanhar toda a tramitação das
matérias entrando em contato diretamente com
os deputados, lendo o Diário do Legislativo,
publicado no "Minas Gerais", órgão oficial do
Estado, ou consultando a página da Assembleia
na internet.
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Legislar sobre assuntos tão cornplexos

e distintos como tecnologias e meio
ambiente, por exemplo, requer um trabalho

especializado e dedicado dos parlamentares.

Na Assembleia, esse trabalho é feito nas

comissões.

Existem comissões permanentes e temporárias. As
permanentes abordam assuntos rnais abrangentes,
presentes no dia a dia da sociedade, como
educação, saúde, meio ambiente etc. Realizam
reuniões uma vez por semana e, dependendo da
complexidade do tema em discussão, convocam
reuniões extraordinárias e audiências públicas,
podendo reunir-se também no interior do Estado.
Em situações especiais, diferentes comissões que
apreciam um mesmo projeto podern promover
reuniões conjuntas, a fim de agilizar a tramitação.
Atualmente, são 18 as comissões permanentes
daALMG.
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COMISSÕES PERMANENTES:

• Administração Pública

• Assuntos Municipais e Regionalização

• Constituição e Justiça

• Cultura

• Defesa do Consumidor e do Contribuinte

• Direitos Humanos

• Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

• Fiscalização Financeira e Orçamentária

• Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

• Minas e Energia

• Participação Popular

• Política Agropecuária e Agroindustrial

• Redação

• Saúde

• Segurança Pública

• Trabalho, Previdência e Ação Social

• Transporte, Comunicação e Obras Públicas

• Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

As comissões temporárias são criadas para discutir temas
específicos. Enquadram-se nesse caso as Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPls), convocadas para apurar, em
prazo determinado, denúncias e fatos de interesse público, e as
Comissões Especiais, que emitem pareceres sobre propostas de
emenda à Constituição, vetos a proposições de lei, escolha de
titulares de cargos públicos ou estudam determinados temas, a
pedido de deputados.

Para aprofundar os assuntos tratados, além dos deputados,
muitas vezes participam das reuniões autoridades, especialistas,
representantes de sindicatos e de outras entidades não
governamentais, a convite ou mediante convocação.

As comissões, ao estudar, discutir, promover o debate e buscar
soluções para diversos temas de interesse público, estimulam e
fortalecem a participação cidadã, cumprindo o importante papel
de aproximar cada vez mais a Assembleia da sociedade mineira.

OUVIDORIA PARLAMENTAR:
canal direto com o cidadão

Um canal para que o cidadão faça questionamentos, obtenha
informações e expresse seu apoio ou descontentamento com
relação à atuação dos deputados ou aos serviços prestados
pela Assembleia.

O atendimento pode ser feito pessoalmente,
no endereço

Rua Dias Adorno, 300,

pelo telefone
0800-31-0888

ou pelo endereço eletrônico
ouvidoria@almg.gov.br.

-
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Mais recentemente, a Assembleia intensificou
seu programa de interiorização, levando,
regularmente, a discussão de temas relevantes às
diversas regiões de Minas, para viabilizar a maior
participação do interior nas decisões do Legislativo.

A partir de 1990, foram instituídas as audiências
públicas, os seminários legislativos, os fóruns
técnicos e os ciclos de debates, realizados
na Capital e no interior, abertos à participação
dos cidadãos, para debates e deliberações na
construção das políticas públicas estaduais.

Desde a elaboração da Constituição Mineira
de 1989, a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais modernizou-se e criou canais

institucionais para facilitar a participação popular,
procurando dar maior transparência ao trabalho
parlamentar e respostas mais rápidas à sociedade.



Discute a política em profundidade na Revista do
Legislativo e viaja o mundo na agilidade do portal
ALMG, na internet.

A Assembleia de Minas abre espaço para a
cultura do Estado por meio de apresentações
teatrais e musicais, exposições artísticas e,
principalmente, manifestações sociais, que
encontram, na Tribuna Popular, um espaço
legítimo de expressão. Mas não é só isso. Se
o cidadão busca um contato direto, é só ligar,
mandar um e-mail ou vir pessoalmente ao Centro
de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A comunicação na Assembleia é assim: ampla,
aberta e sempre a serviço da sociedade, para a
consolidação da democracia.

Mais do que informar, a estrutura de
comunicação da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais dialoga com

a sociedade. São diversos canais de comunicação,
compreendendo veículos impressos e eletrônicos,
espaços culturais e virtuais, que se dedicam,
diariamente, a levar informação, propor debates,
divulgar a cultura e a memória política de Minas,
estimulando a participação cidadã nos mais
relevantes temas para o Estado.

A Assembleia chega aos mineiros na credibilidade
do Diário do Legislativo, - parte integrante do Diário
Oficial -, na objetividade do Assembleia Informa
e na transparência da 1V Assembleia. Percorre
todo o Estado através dos boletins da Agência de
Rádio e do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac).
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Democracia nas ondas
do rádio
Historicamente, o rádio apresenta-se como uma
ferramenta capaz de contribuir para a educação
social e o fortalecimento do exercício da cidadania .
Sua abrangência faz chegar aos cidadãos a
cultura, o entretenimento e a informação, vencendo
distâncias e superando fronteiras de uma forma
simples e acessível. O rádio é, reconhecidamente,
um veículo de acesso democrático. Por isso, a
Assembleia conta com uma Agência de Rádio para
a produção e transmissão das notícias do Legislativo
mineiro: dois boletins diários entram na programação
ao vivo de 210 emissoras, distribuídas em todas as
regiões de Minas. Outras 430 emissoras recebem
e divulgam o material radiofônico gravado em MP3.
A Agência mantém ainda uma página no site da
Assembleia, onde são armazenadas, para download,
as principais notícias sobre o trabalho diário realizado
no Parlamento mineiro.

Transparência no ar
A Assembleia de Minas foi a primeira Casa Legislativa
do Brasil a colocar no ar uma emissora de televisão,
com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos seus
trabalhos pela população. A TVAssembleia entrou em
operação no dia 30 de novembro de 1995 e, desde
então, vem ampliando sua programação e seu alcance.
Presente em mais de 225 municípios, a TV transmite,
ao vivo, todas as reuniões de plenário. As reuniões
de comissões também podem ser acompanhadas
pela TVAem transmissões ao vivo ou, eventualmente,
gravadas.

Com um considerável volume de produção própria
em sua programação diária, a TVAssembleia chega a
transmitir até 19 horas de trabalhos legislativos, entre
reuniões ao vivo e gravadas. O trabalho no estúdio
é intenso: são dois telejornais diários, ao vivo, e a
gravação de pelo menos três programas diferentes
todos os dias. Para isso, a TVA dispõe de um parque
de equipamentos com amplos recursos tecnológicos
para a criação de vídeos e efeitos especiais.

Em Minas Gerais, a emissora é referência para
a população no acompanhamento de todos os
processos eleitorais, com coberturas amplas,
realizadas desde 1998. Apresenta diversificada
programação jornalística, entrevistas, debates,
matérias culturais e artísticas. As transmissões são
feitas em sistema aberto (VHF ou UHF) e a cabo. O
sinal também pode ser capturado diretamente, por
antena parabólica, do satélite BRASILSAT B3.

A TV Assembleia está em fase de transição para o
modelo de captura de imagens no sistema digital.
Equipamentos modernos e novas tecnologias digitais
darão mais flexibilidade e agilidade à produção
de conteúdos, permitindo a veiculação em outras
mídias, como a internet ou o telefone celular.
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o site www.almg.gov.br oferece informação e conteúdo legislativo. Nele o cidadão pode consultar a legislação
vigente e todas as informações sobre a Assembleia de Minas Gerais: sua história, o processo legislativo, leis,
projetos em tramitação, notícias, programação de cursos e eventos. O site permite, ainda, contato com os
parlamentares e com os programas de atendimento ao cidadão, além de disponibilizar /inks de sites de outras
instituições, endereços de prefeituras e câmaras municipais. O cidadão pode acessar todos os dados sobre a
execução orçamentária da Assembleia, os gastos com pessoal e a remuneração dos deputados, bem como
participar do pregão eletrônico.

É possível também fazer o download das Constituições Federal e Estadual e de algumas publicações
produzidas na ALMG, obter informações sobre eleições e, inclusive, assistir à TV Assembleia.

Tudo sobre a ALMG está on-line
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Com os objetivos de garantir agili~~de e qua.lida~e ao intercâmb~o d~ informações com o cidadão e f~rnecer
subsídios para a melhoria da atividade legislativa, a Assemblela CriOU,em 1995, o Centro de Atendimento
ao Cidadão (CAC). De forma interativa, o CAC disponibiliza canais de relacionamento presencial e à

distância (Fale com a Assembleia e Fale com as Comissões), para que o cidadão possa encaminhar dúvidas,
sugestões e denúncias. Oferece ainda publicações relacionadas ao Poder Legislativo, a preço de custo.

o atendimento pode ser feito pessoalmente, no endereço
Rua Rodrigues Caldas, 30,

pelo telefone
(31) 2108-7800

ou pelo endereço eletrônico
cac@almg.gov.br.

- I

Uma parceria que gera
qualidade
Há muitos anos, a Assembleia de Minas vem
construindo uma relação de proximidade e parceria
com as câmaras municipais, oferecendo cursos de
capacitação para vereadores e servidores, trocando
informações e experiências sobre regimento interno,
funcionamento das comissões, participação popular,
entre outros assuntos de interesse dos legislativos.

A Assembleia criou, em 2006, o Centro de Apoio
às Câmaras (Ceac), facilitando, assim, a relação
da Assembleia Legislativa com os 853 legislativos
municipais de Minas, através do intercâmbio de
experiências e know-how. O Ceac dispõe de
informações e serviços de interesse de vereadores
e servidores das câmaras, que podem encaminhar
perguntas sobre o processo legislativo, a estrutura e
o funcionamento da ALMG e o exercício das funções
do Poder Legislativo. O Centro apoia a Escola do
Legislativo na promoção de cursos e eventos para
qualificação e atualização de técnicos e agentes políticos
municipais. Além disso, por meio do projeto Inovações
Democráticas, o Ceac divulga iniciativas exemplares,
adotadas pelas casas legislativas.

O Boletim do Ceac, publicação eletrônica semanal,
chega atualmente a 90% dos municípios mineiros
e tem cerca de 2.500 assinantes. Por ele, todo
vereador ou servidor de câmara pode acompanhar a
agenda de eventos institucionais das câmaras e da
Assembleia, decisões judiciais recentes de interesse
dos legislativos municipais e informações sobre
questões pertinentes ao mandato parlamentar.

O Centro de Apoio às Câmaras possui, ainda, um
espaço na programação fixa da TV Assembleia para
discutir temas de interesse dos legislativos municipais,
com a participação de especialistas que debatem
questões formuladas pelas próprias câmaras. As
informações transmitidas pela TV chegam ao rádio
por meio do Ceac Responde e estão disponíveis
pela internet. Na página do Ceac, também é possível
acessar as páginas de diversas câmaras mineiras.

A Assembleia quer conhecer a realidade de cada
câmara para partilhá-Ia com outras e, assim, formar
uma rede de experiências e conhecimentos entre os
parlamentos mineiros.

O atendimento pode ser feito pessoalmente,
no endereço

Rua Dias Adorno, 300,

pelo telefone
(31) 2108-7303

ou pelo endereço eletrônico
ceac@almg.gov.br.

17

mailto:cac@almg.gov.br.
mailto:ceac@almg.gov.br.


- I

OPalácio da Inconfidência, sede do Parlament? mineiro, está localizado na Praça Carlos Chagas,
bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. E o local onde acontecem as principais atividades
parlamentares e onde estão o Plenário, as salas de reuniões das comissões, chamadas

"plenarinhos", a maioria dos gabinetes parlamentares, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa, as
assessorias de apoio ao processo legislativo e as áreas de comunicação.

No Edifício Tiradentes, localizado na Rua Rodrigues Caldas, 79, estão instalados alguns gabinetes de
deputados, os setores de suporte administrativo e de infraestrutura de pessoal, além de assessoria e
consultoria técnica ao processo legislativo.
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Plenário e comissões: espaços do debate
'democrático
o Plenário da Assembleia Legislativa é o local onde se realizam as reuniões ordinárias deliberativas (às terças,
quartas e quintas-feiras, às 14 horas), as extraordinárias (previamente convocadas e em horários variados) e
as reuniões especiais (homenagens e comemoração de datas festivas).

As reuniões públicas podem ser acompanhadas das galerias por qualquer pessoa. As reuniões das
comissões, realizadas nos "plenarinhos", durante os dias de atividades parlamentares, também podem
ser acompanhadas pela população em geral.
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Minas em exposição
Aberta a mostras de cunho artístico e educativo, a galeria de arte tem o objetivo de fomentar a produção cultural mineira.
O espaço abriga exposições que procuram abordar temas históricos e atuais ligados ao processo legislativo e divulgar
trabalhos de artistas mineiros. A escolha dos artistas é feita por meio de seleção pública anual.

Espaço político e cultural
Com capacidade para 142 pessoas, o Teatro da Assembleia, que integra o Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema,
é destinado à realização de debates e eventos culturais. Promove espetáculos gratuitos como o Segunda Musical
_ projeto em parceria com as escolas de música da Uemg, da UFMG, da Fundação Clóvis Salgado e da Fundação
de Educação Artística - e o Projeto Zás, com apresentações de dança, música, poesia e teatro. Além das atividades
promovidas pela instituição, o Teatro realiza seleção anual para acolher espetáculos de terceiros.

o direito à expressão
Parte integrante do Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, a Tribuna Popular foi construída em dezembro de
1991 e simboliza o compromisso do Poder Legislativo com a livre manifestação do pensamento, direito fundamental
da cidadania. O espaço é agendado previamente pelos segmentos sociais para a realização de diversos tipos de

manifestações políticas e culturais.
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o atendimento pode ser feito pessoalmente,
no endereço

Avenida Olegário Maciel, 2.161,

pelo telefone
(31) 3348-5400

ou pelo endereço eletrônico
escola@almg.gov.br.

fundamental e médio, universidades, lideranças
comunitárias e entidades do terceiro setor, sempre com
o objetivo de ampliar o conhecimento dos cidadãos
sobre o funcionamento do Legislativo estadual e sobre
a importância da participação política na construção de
uma sociedade democrática.

As palestras e os cursos internos contribuem para a
capacitação e atualização profissional dos assessores
de gabinete parlamentar e dos servidores do
Legislativo mineiro. As iniciativas abertas à participação
da sociedade pretendem complementar a formação
política do cidadão e aprimorar o seu conhecimento
sobre o Poder Legislativo.

A Escola do Legislativo atua na produção, sistematização
e difusão de conhecimento especializado na área
legislativa, por meio do estímulo a estudos e pesquisas,
edição de publicações e manutenção de um Banco de
Conhecimento institucional.

Desenvolve, também, um amplo trabalho de Educação
para a Cidadania, junto às escolas de ensino

Criada em julho de 1992, a Escola do Legislativo
oferece programas e cursos de formação

. política e de capacitação técnica nas áreas de
conhecimento relacionadas com o Poder Legislativo. As
atividades, presenciais ou à distância, são destinadas
aos parlamentares, servidores da Assembleia Legislativa,
agentes públicos, lideranças políticas, sindicais e
comunitárias, representantes de organizações da
sociedade civil, estudantes e público em geral.

A escola da cidadania

Todo esse processo de produção de conhecimento
e de capacitação do corpo funcional tem na Escola
do Legislativo um centro de fomento e de apoio,
indispensável à política de recursos humanos da Casa.

Para dar suporte à atividade parlamentar, a
Assembleia conta com um quadro funcional
qualificado e diversificado. A complexidade

do trabalho no Parlamento demanda profissionais ,
especializados em atividades diversas, como:
assessoramento técnico nas áreas de atuação
das comissões, suporte administrativo e logístico,
planejamento, redação e revisão de textos normativos,
criação de sistemas de informática específicos para
tramitação de leis e bancos de dados, comunicação e
atendimento ao público.

Ao longo do tempo, a qualificação profissional
e a reflexão sobre a prática permitiram ao corpo
técnico da Assembleia produzir um conhecimento
singular sobre as atividades envolvidas na produção
legislativa.

mailto:escola@almg.gov.br.
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ou pelo endereço eletrônico
procon@almg.gov.br.

o atendimento pode ser feito pessoalmente na
Rua Curitiba, 2.002, e no Psiu, Praça Sete,

pelos telefones
(31) 3253-5500/3207-9400

Atua, também, na educação e informação, por meio de
instrumentos diversos de comunicação, como pesquisas
de preços e cartilhas sobre direitos e deveres nas relações
de consumo e sobre os cuidados para adquirir produtos e
contratar serviços.

Desde1997, o Procon Assembleia atua na resolução de
questões relacionadas ao consumo, intermediando os
conflitos entre consumidores e fornecedores.

Atendimento:
Rua Rodrigues Caldas, 30 / andar SE, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Especializada em ciências sociais, com ênfase nos ramos do direito e assuntos inerentes ao Poder
Legislativo, a Biblioteca Deputado Camilo Prates dispõe de um vasto acervo de livros, periódicos, jornais
oficiais e outros materiais com assuntos pertinentes. O setor de Arquivo compõe-se, principalmente, de

documentos de caráter histórico, incluindo a sequência de todas as proposições que tramitaram na Casa
desde 1959. O acervo da Biblioteca e a documentação do Arquivo podem ser consultados pelo público
em geral. Os cidadãos podem, ainda, solicitar pesquisas bibliográficas, de legislação ou sobre tramitação

de projetos, por meio do endereço eletrônico biblioteca@almg.gov.br. Diversas informações também

podem ser obtidas no link "Serviços/Biblioteca e Arquivo", da página da Assembleia na internet

www.almg.gov.br.
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Assinatura do convênio com o
Prodasen, que garante acesso às
bases de dados institucionais do
Congresso Nacional.

Início da informatização
da Assembleia.

1a Escola do
Legislativo do país.

10 Procon no âmbito do Poder Legislativo.

Assembleia conquista o prêmio Aberje
Brasil com o Expresso Cidadania, projeto
que incentivou jovens a votar e a refletir
sobre seu papel como cidadãos.

1a Constituição Estadual promulgada após
a Constituição Federal de 1988. Durante
a Constituinte estadual, a sociedade
participa de forma efetiva dos debates. No
início da década de 1990, a Assembleia
cria mecanismos para institucionalizar a
participação e o diálogo com a sociedade.

Assembleia ganha prêmio Opinião Pública 2000,
instituído pelo Conselho Regional de Profissionais
de Relações Públicas - Seção São Paulo, com a
campanha Movimento pela Segurança e Vida.

Inaugurada a 1a TV Legislativa do país.
Entra no ar o site da Assembleia. O site é referência sobre
a legislação mineira e as eleições.



MESA DA ASSEMBLEIA

Carlos Mosconi - PSDB Carlos Pimenta - PDTGarlosGomes- PTCarlin Moura - PCdoBBraulio Braz - PTB

Adalclever Lopes - PMDB Adelmo CarneiroLeão- PT Ademir Lucas - PSDB AgostinhoPatrúsFilho' - PV Alencar da Silveira Jr. - PDT

Antônio Júlio - PMDB Arlen Santiago - PTB

Hely Tarqüinio - PVDinis Pinheiro - PSDBAlberto Pinto Coelho - PP Doutor Viana - DEM José Henrique - PMDB Weliton Prado - PT

Almir Paraca - PT Ana Maria Resende- PSDB André Quintão - PT Antônio CarlosArantes- PSC Antônio Genaro - PSC

Djalma Diniz - PPS Domingos Sávio - PSDB Doutor Rinaldo - PSBDimas Fabiano - PPDilzonMelo' - PTBDelvito Alves - DEMDélio Malheiros - PVDeiró Marra - PRChico Uejo - PSB DalmoRibeiroSilva - PSDBCecília Ferramenta - PT Célio Moreira - PSDB

GustavoCorrêa' - DEM Gustavo Valadares - DEMGilberto Abramo - PMDBGil Pereira - PPFahim Sawan - PSDB Getúlio Neiva - PMDBFábio Avelar - PSCElmiro Nascimento - DEM Eros Biondini - PHSElbeBrandão' - PSDBDurval Ângelo - PT

/
MariaLúciaMendonça- DEM

6
Juninho Araújo - PRTB LafayettedeAndrada- PSDB Leonardo Moreira - DEM LuizHumbertoCarneiro- PSDB MarcusPestana' - PSDBJuarezTávora" - PVJoão Leite - PSDBIrani Barbosa" - PSDB Ivair Nogueira - PMDB

,:~
~~",Inácio Franco - PV

Sávio Souza Cruz - PMDBRuy Muniz - DEMRômulo Veneroso - PV RonaldoMagalhães" - PSDB Rosângela Reis - PVPinduca Ferreira - PP RêmoloAloise" - PSDBPaulo Guedes - PTPadre Jõao - PTNeider Moreira - PPSMauri Torres - PSDBMaria Tereza Lara - PT

Deputados que renunciaram
em função do exercício de

outro mandato eletivo:
Elisa Costa - PT

Luiz Tadeu Leite - PMDB
Paulo Cesar - PDT

Roberto Carvalho - PT
Zezé Perrella - PSDBZé Maia - PSDBWanderBorges- PSB

* * Suplentes em exercício do mandato.

VanderleiMiranda - PMDB Walter Tosta - PMNVanderleiJangrossi" - PP .liago Ulisses - PVSebastião Costa - PPS Sebastião Helvécio - PDT Tenente Lúcio - PDT

* Parlamentares licenciados, no exercício de outras funções.

Conheça o perfil dos deputados
no site: www.almg.gov.br.Clique
em A Assembleia e depois em
Os Deputados.

http://www.almg.gov.br.Clique
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