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APRESENTAÇÃO

0 Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais transforma-se.

uma vez mais, em centro de ressonância dos magnos ternas da vida

política e económica nacional. Ao promover, entre 10 a 12 de agosto

corrente, com a participação do Poder Executivo Estadual, através da

Secretaria de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura, por

intermédio do INGRA, e da CODEVASIF, o Simpósio N^icional de Agro-

pecuária, esta Assembléia reafirma o empenho, jamais desmentido qo

longo da sua história, de colaborar na busca de soluções eficazes para

as grandes questões do nosso tempo.

0 papel desempenhado pela agropecuária no contexto brasi-

leiro assume extraordinária relevância, aparecendo, mesmo a despeito

de eventuais percalços, como a grande alternativa do nosso desenvol-

vimento económico e social.

A Assembléia Legislativa de Minas, que já promoveu em seu

Plenário, com grande repercussão na opinião pública, o Simpósio sobre

o Desenvolvimento Siderúrgico Nacional e o Ciclo de Estudos sobre os

Problemas de Preservação e Melhoria do Meio Ambiente, dá prossegui-

mento, com o Simpósio Nacional de Agropecuária, à série de inciativas

que têm assinalado a sua atuação em nosso Estado, atraindo às suas

dependências autoridades de todos os escalões, políticos, técnicos, es-

tudantes e o público em geral.

Transformando o Plenário do Legislativo Mineiro em palco de

debates, cujo significado transcende às fronteiras regionais, pretende-

mos efetivamente indentificá-lo com as aspirações do povo mineiro, na

busca comum das soluções que interessam à coletividade. Pensando

nisso, procurou-se sintetizar, neste opúsculo, o que é e como funciona

este Poder.

Obra destinada ao grande público, evitou-se em sua elaboração,

utilizar-se de termos técnicos e referências a normas legais. Sendo,

porém, a Casa do Povo, o Palácio da Inconfidência está com suas

portas permanentemente abertas a quantos se interess;em em melhor

conhecer o seu funcionamento e a lhe apresentar suas reivindicações.

Palácio da Inconfidência, agosto de 1977.

DEPUTADO ANTóNIO SOARES DIAS

Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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COMPOSIÇÃO

0 Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais é exercido por
sua Ass-embléia, composta de deputados, representantes do povo mi-
neiro, eleitos para um período de 4 anos. Somente brasileiros com
idade igual ou superior a 21 anos, e que estejam em pleno gozo de
seus direitos políticos, podem ser eleitos deputados estaduais.

0 número de deputados à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara
Federal e, atingido a número de 36, é acrescido de tantos quantos forem
os deputados federais acima de 12. Assim, esta Assembléia conta, atual-
mente, com uma representação de 61 deputados, sendo 37 da Aliança
Renovadora Nacional (ARENA) e 24 do Movimento Democrático Brasi-
leiro (MDB).

No exercício de seu mandato, o deputado é inviolável por suas
opiniões, palavras e votos, salvo em casos de injúria, difamação e
calúnia, ou, ainda, nos previstos pela Lei de Segurança Nacional.

A SEDE

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem 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 Agosti-
nho, entre as Ruas Rodrigues Caldas, Dias Adorno e Martim de Carva-
lho, com frente para a Praça da Inconfidência. A área construída do
prédio abrange 24.000 metros quadrados, com 6 pavimentos, sendo dois
subsolos e um semi-enterrado.

No pavimento semi-enterrado, fica o Plenário, centro e razão
de ser do edifício, com capacidade para 100 pessoas, além de 300 lu-
gares nas galerias. No andar térreo, além dos salões de recepção,
situam-se, principalmente, os gabinetes dos membros da Mesa da As-
sembléia; os gabinetes das lideranças situam-se no mezzanino, e, os
dos deputados, no 1. 0 andar. Os órgãos; administrativos estão distribuí-
dos no edifício, conforme a conveniência, inclusive nos dois subsolos,
num dos quais situa-se a garagem coberta, com capacidade para 150
veículos.
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ATRIBUIÇõES

Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especial-
mente: orçamento anual e plurianual; tributos e sua arrecadação; dívi-
da pública, abertura e operações de crédito; planos de desenvolvimento
económico e social, bem como planos operativos anuais; efetivos da
Polícia Militar; criação de cargos públicos e fixação dos respectivos
vencimentos; limites do território estadual e bens do domínio do Estado;
aquisição onerosa e alienação de imóveis do Estado; transferência tem-
porária ou mudança de sede do Governo.

Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa: eleger sua
Mesa e constituir suas Comissões; elaborar seu Regimento Interno;
dispor sobre sua organização; conceder licença para processar deputa-
dos; fixar o subsídio e a ajuda-de-custo dos deputados, do Governador
e do Vice-Governador; dar posse ao Governador e ao Vice-Governador;
conceder licença ao Governador para interromper o exercício de suas
funções ou para se ausentar do Estado; conceder licença para proces-
sar o Governador, nos crimes comuns; julgar as contas do Governador:
aprovar, previamente, a escolha dos juizes e auditores do Tribunal de
Contas, dos prefeitos da Capital e dos municípios considerados estân-
cías hidrominerais, bem como do interventor em município.

Por deliberação da maioria de seus membros, a Assembléia
Legislaliva poderá convocar Secretários de Estado para, pessoalmente,
prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos.

F U N C 10 N A M E N T 0

A Assembléia Legislativa reune-se ordinariamente de 1. 0 de
março a 5 de julho, e de 1. 0 de agosto a 5 de dezembro de cada ano;
a esses períodos de funcionamento denomina-se sessão legislaliva ordi-
nária. Legislatura é o conjunto de 4 sessões legislativas; no início de
cada legislatura, a Assembléia se reune, a partir de 1.0 de fevereiro,
para a posse dos deputados e eleição da Mesa.

Além das preparatórias, as reuniões do Plenário podem ser or-
dinárias, extraordinárias, solenes e especiais, Ordinárias são as reuniões
que se realizam nos dias úteis, de segunda a sexta-feira; com exceção
das sextas-feiras, em que as reuníões ordinárias se iniciam às 9 horas,
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e das segundas-feiras, nas quais a Assembléia pode reunir-se às 20

horas, o horário de início 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 solenes as

reuniões de instalação e encerramento da sessão legislativa; e especiais

são as reuniões que se realizam para comemorações ou homenagens,

para posse do Governador e Vice-Governador do Estado, bem como as

destinadas à exposição de assuntos de interesse público, pelo Gover-

nador ou por Secretário de Estado.

As reuniões ordinárias têm a duração de 4 horas, podendo ser

prorrogadas por mais 2, e se desenvolvem do seguinte modo: na 1.a

parte, denominada Expediente, e que tem a duração de 1 hora, faz-se a

leitura da ata da reunião anterior e do expediente recebido; em seguida,

os deputados, previamente inscritos, podem falar sobre asstinto de sua

escolha e apresentar proposições, que são requerimentos a autoridades

da administração pública e projetos de lei ou de resolução; a 2. a parte

da reunião destina-se à discussão e votação de pareceres, requerimen-

tos, redações finais e projetos; há, ainda, a Ia parte da reunião, também

chamada Grande Expediente, quando o deputado pode discorrer, duran-

te 1 hora, sobre assunto de sua livre escolha. Nas reuniões extraordi-

nárias, a 1.a parte da ordem do dia se restringe à leitura e aprovação

da ata da reunião anterior; e nas reuniões solenes e especiais a ordem

dos trabalhos é estabelecida pelo Presidente.

0 funcionamento da Assembléia Legislativa tem, como ponto

fundamental, as reuniões do Plenário, composto de todos os deputados,

e que é o órgão máximo de deliberação da Casa. A ele cabe discutir e

votar todas as propos-ições apresentadas pelos deputados e pelo Go-

vernador do Estado.

Para dirigir os trabalhos do Plenário e a própria Assembléia,

os deputados elegem a Mesa da Assembléia; e esta nomeia, por indica-

ção das lideranças de bancada. os membros das comis^3ões permanen-

tes, às quais compete emitir parecer sobre todas as proposições sujeitas

à deliberação do Plenário, indicando a este o melhor procedimento a

ser adotado: a aprovação, a modificação ou a rejeição.

Plenário, Mesa, lideranças e comissões permanentes executam

constantemente um trabalho conjugado, do qual resulta a elaboração

legislativa.
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M E S A

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, além de outras atribui-
ções: dirigir os trabalhos legislativos; promulgar as emendas constitu-
cionais; dar conhecimento à Assembléia, na última reunião ordinária da
sessão legislativa, do relatório de suas atividades; autorizar despesas,
dentro da previsão orçamentária, orientar os serviços administrativos da
Assembléia Legislativa; nomear, promover, comissionar, conceder grati-
ficações e licenças, pôr em disponibilidade, demitir e aposentar os ser-
vidores da Secretaria da Assembléia Legislativa; e apresentar projeto
de resolução que vise fixar subsídios 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 (biénio 1977-
1978) são:

PRESIDENTE: Deputado Antônio Soares Dias
1. 0 VICE-PRESIDENTE: Deputado Jésus Trindade Barreto
2. 0 VICE- PRES 1 DENTE: Deputado Haroldo Lopes da Costa
1.' SECRETÁRIO: Deputado João Bello de Oliveira Filho
2. 1 SECRETÁRIO: Deputado Jorge Orlando Flores Carone
3. 1 SECRETÁRIO: Deputado Amílear Campos Padovani
4. 0 SECRETÁRIO: Deputado José Laviolla Matos

LIDERANÇAS

As bancadas — representações partidárias organizadas, no Ple-
nário e nas comissões — indicam à Mesa da Assembléia, no início de
cada s;essão legislativa, seus líderes e, através destes, seus vice-líderes,
que são seu porta-voz e seu intermediário junto aos órgãos 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 Líder da Bancada da ARENA.

São os seguintes os deputados que exercem a liderança e
a vice-liderança na Assembléia de Minas:
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LIDER DO GOVERNO E DA ARENA: Deputado Carlos Eloy

VICE-LíDERES DA ARENA: Deputados Cyro Maciei

Emílio Eddstone Gallo

João Marques

Morvan Acayaba

João Navarro

LIDER DO MDB: Deputado Genésio Bernardino de Souza

VICE-LíDERES DO MDB: Deputados Elmo Braz Soares

Milton Lima Filho

Nilson Gontijo dos Santos

Sebastião Mendes Barros

Sérgio Már^o Ferrara

C 0 M 1 S S õ E S

As comissões permanentes têm por finalidade estudar e emitir

parecer sobre os assuntos submetidos a seu exame; sua competência é
definida pelas matérias contidas em sua própria denominação. São 14

as comissões permanentes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, a saber:

1) Comissão de Agropecuária e Política Rural;

2) Comissão de Assuntos Municipais e Planejamentos Regionais:

3) Comissão de Assuntos da SUDENE e Estímu:os Fiscais;
4) Comissão de Constituição e Justiça:

5) Comissão de Defesa do Meio Ambiente;

6) Comissão de Economia e Obras Públicas;
7) Comissão de Educação e Cultura;

8) Comissão de Finanças e Orçamento;

9) Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
10) Comissão de Redação;

11) Comissão de Saúde e Açáo Social:

12) Comissão de Segurança;
13) Comissão de Serviço Público;
14) Comissão de Siderurgia e Mineração.

Além das comissões permanentes, a Assembléia pode constiiir

comissões de inquérito ou de sindicância, para apurar fatos relativos ao
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interesse público, e comissões especiais, para elaborar lei delegada ou

emitir parecer sobre emenda constitucional, veto a proposição de lei.

processo de perda de mandato de deputado e escolha de juizes e audi-

tores do Tribunal de Contas e prefeitos da Capital e dos municípios

considerados estâncias hidrominerais. Também podem ser constituídas

comissões para representar a Assembléia ou para desincumbir-se de

missão que lhes for atribuída pelo Plenário.

0 PROCESSO LEGISLATIVO

0 processo legis-lativo compreende a elaboração de emendas

constitucionais, leis complementares, ordinárias^ ou delegadas e reso-

luções,

A Constituição Estadual poderá ser emendada por proposta go-

vernamental ou por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa; as

leis delegadas — que delegam ao Governador o poder de legislar sobre

matéria de competência do Estado e não privativa da Assembléia —

são elaboradas pelo Governador ou por comissão especial da Assem-

bléia: as resoluções, que se destinam a dispor sobre matérias políticas

ou administrativas de competência privativa da Assembléia, podem ser

elaboradas pelos deputados, pelas comissões ou pela Mesa da Assem-

bléia, cabendo a esta, privativamente, apresentar projetos de lei que

visem criar ou extinguir cargos em seus serviços administrativos, bem

como fixar vencimentos e conceder vantagens ao seus servidores; tam-

bém é da competência privativa da Mesa da Assembléia apresentar pro-
jetos de resolução que visem fixar subsídios dos deputados, do Gover-

nador e do Vice-Governador, ou modificar o regulamento dos serviços

administrativos de sua Secretaria. As leis ordinárias, de modo geral,

podem ser elaboradas pelos deputados, pelas comissões da Assembléia,

pelo Governador ou pelos Tribunais com jurisdição em todo o Estado;

é, porém, de competência exclusiva do Governador a iniciativa de pro-

jeto de lei que disponha sobre matéria financeira e orçamentária, aber-

tura de crédito, autorização, criação ou aumento de despesa pública,

fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar, bem como sobre

os servidores públicos e seu regime jurídico.

Recebido, o projeto é lido no Expediente e publicado no "Diário

do Leqislativo". anexo do "Minas Gerais", em seguida, é encaminhado

às comissões competentes, para sobre o mesmo se manifestarem, con-
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cluindo por sua rejeição ou aprovação pelo Plenário, cabendo a este
decidir, soberanamente. Durante a tramitação, o projeto pode ser emen-
dado 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 encaminhar a
votação de proposição.

Aprovado pela Assembléia, ou havido por aprovado, em virtude
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 codificação, bem como no
do projeto de lei de orçamento anual — o projeto, convertido em propo-
sição de lei, é enviado ao Governador, para sanção ou veto. Havendo
veto, total ou parcial, a proposição de lei é devolvida à Assembléia, para
reexame. Considera-se rejeitado o veto se, dentro de 45 dias, for apro-
vada a proposição de lei ou a parte dela sobre a qual ele tenha incidido,
por 2/3 dos membros da Assembléia, caso em que a matéria será enviada
ao Governador, para promulgação dentro do prazo de 48 horas, findo o
qual o Presidente da Assembléia a promoverá. Cabe, também, ao Presi-
dente da Assembléia promulgar as resoluções.

CONSIDERAÇÃO FINAL

A norma constitucional, que atribui ao Poder Executivo a com-
petência exclusiva para a iniciativa de projetos de lê" que criem ou au-
mentem a despesa pública. limitou a iniciativa dos deputados na elabo-
ração legislativa. Estes, porém, entre outras atribuições, podem sugerir
ao Governador ou a outras autoridades a realização de uma obra pú-
blica ou a efetivação de uma providência, através dos requerimentos,
cuja tramitação, por extensão, se inclui no processo legislativo.

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Deputado Antônio Soares Dias
1. 0 VICE-PRESIDENTE: Deputado Jésus Trindade Barreto
2. 0 VICE-PRESIDENTE: Deputado Haroldo Lopes da Costa
1, 0 SECRETÁRIO: Deputado João Bello de Oliveira Filho
2. 0 SECRETÁRIO: Deputado Jorge Oriando Flores Carone
3, 0 SECRETÁRIO: Deputado Amilcar Campos Padovani
4. 0 SECRETÁRIO: Deputado José Laviolla Matos
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COMISSÃO DE AGROPECUARIA E POUTICA RURAL

EFETIVOS.

PRESIDENTE: Deputado Kemil Kurnaira

VICE-PRES 1 DENTE: Deputado Sebastião Nascimento

Deputado Telêmaco Pompei

Deputado Raimundo Albergaria

Deputado Milton Lima

SUPLENTES:

Deputado Dalton Canabrava

Deputado Fábio Vasconcellos

Deputado José Honório

Deputado José Santana

Deputado Sérgio Olavo Costa

DEPUTADOS À 8.a LEGISLATURA

Amílcar Padovani — Antõnio Dias — Artur Fagundes — Carios

Eloy — Carios Lemos — Christovam Chiaradia — Cícero Dumont —

Ciro Maciel — Dalton Canabrava	Delfim Ribeiro — Dènio Moreira —

Domingos Lanna — Elmo Braz Emílio, Galio — Emílio Hacidad —

Euclides Cintra — Euripedes Craide — Fábio Vasconcellos — Fernando

Junqueira — Ferraz Caldas — Genésio Bernardino — Gerardo Renault —

Gomes Moreira — Haroldo Lopes da Costa — Humberto de Almeida —

Jésus Trindade — João Bello	João Ferraz — João Marques — João

Navarro — João Pinto Ribeiro Jorge Carone — José Bonifácio Filho

— José Laviolla — José Honório — José Santana — Júnia Marise —

Kemil Kurnaira — Lúcio de Souza Cruz — Luiz Baccarini — Luiz Jun-

queira — Mendes Barros — Milton Lima — Milton Salles — Morvan

Acayaba — Narcélio Mendes — Neif Jabbur — Nils^on Gontijo — Nunes

Coelho — Olavo Costa — Pedro Gustin — Pedro Narciso — Raimundo

Albergaria — Ronaldo Canedo	Said Arges — Sebastião Nascimento

— Sérgio Ferrara — Sylo Costa	Telêrnaco Pompei — Vicente Guabi-

roba — Wilson Tanure.
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