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AHistória da Assembléia Legislativa de Minas Gerais não é uma

linha contínua, que nos chega desde 1835, sem sobressaltos e
rupturas, sem idas e vindas no processo de construção da
democracia. Ao contrário, é uma história viva, definida em embates
políticos representativos de forças distintas da sociedade, com seus
interesses diversos. Observamos em sua história mudanças
significativas no sentido da representação política: de uma
representação aristocrática, elitista, passando por uma
representação burguesa, liberal, chegamos à representação popular
do mandato, apontando para um modelo em que convivem a
democracia representativa e a participativa.
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AAssembléia é o conjunto de deputados
eleitos diretamente pelo povo para serem seus
representantes. O mandato dos deputados
estaduais é de quatro anos, período chamado

de Legislatura. O número de dputados é

definido de acordo com as Constituições
Federal e Estadual, proporcionalmente à

população do Estado. Atualmente, são 77.

No Plenário, eles apresentam, discutem e

votam os projetos de leis de interesse da
região que os elegeram. Nas Comissões,
desempenham papel importante ao
estudar e discutir assuntos específicos,

evitando falhas na criação das leis. Eles
também promovem debates políticos com
os diversos segmentos da sociedade, para

saber seus anseios e transformá-los em
matéria legislativa ou encaminhar

soluções junto aos governos estadual e
federal.
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Nos gabinetes, os deputados entram

em contato direto com seus eleitores,

ouvindo sugestões e críticas, além de

idéias de projetos que,

posteriormente, podem ser

apresentados. Ali, o cidadão é

orientado a resolver problemas, que

muitas vezes são solucionados pelo

próprio parlamentar, e a acompanhar

a tramitação de projetos de

interesse.
O contato com os eleitores é feito

também em visitas e viagens do

deputado, nas grandes e pequenas

cidades, nas vilas e periferias da

região que o elegeu, onde pode

conhecer melhor os problemas da

população local. Nessa interação com

o cidadão, ele divulga suas ações na

Assembléia e explica para as pessoas

o que está sendo feito para resolver

os problemas daquela região e dos

segmentos que representa,

esclarecendo o papel e os limites do

seu trabalho e da Assembléia.
O trabalho parlamentar envolve,

ainda, a ação partidária. Como são

necessariamente eleitos por um

partido político, os deputados estão

sempre em contato com seus

correligionários para discutir

questões políticas, definir estratégias

de ação e participar das decisões

partidárias.
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Uma idéia ou proposta de matérlaIeàitivl

mpercorre longo caminho até se transformar e]
texto legal, que pode ser uma lei ordinária,jjj4
complementar, uma emenda à onstiti '3
uma resolução.
Além dos deputados, individualmento
intermédio das comissões, o Governador
Estado, o Tribunal de Justiça, o Tribunal
e o Procurador-Geral de Justiça também
apresentar projetos de lei. Desde1947, esse
foi estendido ao cidadão comum; os projeos
"iniciativa popular" devem ser assinados flor, i
menos, 10 mil eleitores.
Antes de ser levada ao Plenário, DaradIscUss&c
votação, cada proposta é analisada pelas
comissões, que emitem parebre
matérias da sua competência?.. 
Aprovados os pareceres, as propostas
em Plenário, devendo ser apreciadas em dois
turnos. Os vetos do governador e as matrias.
orçamentárias são votados em turno úni
Os projetos de lei originais podem ser alt
por emendas isoladas ou por substitutivo	•'
integrais, propostos pelas comissões. Ap
tramitação nas comissões e aprovado en
final no plenário, o projeto vai à sanção
Governador. Nos casos de emendas à Co
e das resoluções, a promulgação é feitaij
próprio Presidente da Assembléia.
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As comissões são divididas em permanentes e tem-
porárias. As permanentes abordam assuntos mais
abrangentes, presentes no dia-a-dia da sociedade, como
educação, saúde, meio-ambiente. Realizam reuniões uma
vez por semana e, dependendo da complexidade do tema
em discussão, convocam reuniões extraordinárias e
audiências públicas, podendo reunir-se em outros locais,
inclusive no interior do Estado. Atualmente, são dezessete
as comissões permanentes da ALMG:

• 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 Recursos Naturais

- 'lI	Participação Popular
• Política Agropecuária e Agroindustrial
• Redação
• Saúde
• Segurança Pública
• Trabalho, da Previdência e da Ação Social
• Transporte, Comunicação e Obras Públicas
• Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

As comissões temporárias são criadas para discutir
temas específicos. Para se aprofundar nos assuntos
tratados, além dos deputados, muitas vezes participam
de suas reuniões, a convite ou mediante convocação,
autoridades, especialistas, sindicatos e outras entidades não-
governamentais. Enquadram-se nesse caso as Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPI), convocadas para apurar,
em prazo determinado, denúncias e fatos de interesse
para avido pública, e as Comissões Especiais, que emitem
pareceres sobre propostas de emenda à Constituição, vetos
a proposições de lei, escolha de titulares de cargos públicos
e estudam determinados temas, a pedido de deputados. Em
situações especiais, diferentes comissões que apreciam
um mesmo projeto podem promover reuniões conjuntas o
fim de agilizar o frornitacão.
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OS cidadãos procuram a Assembléia
para fazer contato com seus
representantes, obter informações,
fazer sugestões e reclamações,
participar de deliberações públicas,
seminários, debates, eventos
culturais, entre outras atividades
realizadas pela Casa. Para garantir o
bom atendimento e a segurança dos
visitantes, manter os diversos espaços
limpos, máquinas e equipamentos
funcionando, além de dar o suporte
administrativo, logístico e de
comunicação interna e externa, Ia
conta com cerca de três mil
funcionários, distribuídos em duas
categorias distintas: os servidors de
carreira, que trabalham nas áres
técnica e administrativa, e os
funcionários dos gabinetes, que dão
suporte direto aos deputados,
enquanto durar o mandato.

NÓ Palácio da Inconfidência, prédio
principal, funcionam 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 mais direto ao
processo legislativo e a área de
Comunicação.	 -
No Edifício Tiradentes, que fica em
fr nte ao Palácio da Inconfidência, com
2 andares, estão instalados alguns
g binetes de deputados e funcionam as
d mais atividades de suporte
a ministrativo, como a administração
d D pessoal e de material, os setores
fi ancelro e contábil, de
p anejamento e informática, os
serviços médico e odontológico e as
gerências que prestam assessoria
técnica, legislativa e jurídica aos
Drlamentares.
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sociedade
C) esde a elaboração da Constituição mineira,

em 1989, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais modernizou-se e deu enorme impulso à
sua própria democratização, com a adoção de
mecanismos e estruturas destinados a facilitar o
acesso e a participação popular, dar maior
transparência ao trabalho parlamentar e
respostas mais rápidas à sociedade.
Ao longo dos anos 1990, foram instituídas as
audiências públicas, os seminários legislativos,
os fóruns técnicos, os ciclos de debates e as
conferências estaduais, realizados na Capital e
no interior e abertos à participação dos
cidadãos, para debates e deliberações sobre
temas de seu interesse.
Mais recentemente, a Assembléia instituiu o
programa de interiorização, por meio do qual
leva regularmente suas atividades, inclusive as
reuniões de comissões, às diversas regiões de
Minas, para viabilizar a maior participação do
interior nas decisões do Legislativo.
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estiver conectado à Internet, o cidadão vai encontrar
nele todas as informações sobre a Assembléia, sua
história, o processo legislativo, projetos em tramitação,
notícias, programação de cursos e eventos. Por meio
do site, o cidadão pode, inclusive, conhecer todos os
dados sobre execução orçamentária da Assembléia, os
gastos com pessoal e a remuneração dos deputados,
além de participar do pregão eletrônico.
O site permite, ainda, contato com os deputados e com
os programas de atendimento ao cidadão e tem links
de sites de outras instituições e endereços de
prefeituras e câmaras municipais. Por meio do site, é
possível fazer os downloads das Constituições Federal
e Estadual e de algumas publicações produzidas na
ALMG, além de conhecer informações eleitorais sobre
todos os parlamentares.

W1 Acontece Hoje
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Informar TV Assembléia
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DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Belo Horizonte. 9 de dezembro de 2005	 V'T
A Assembléia
teIamentar	Tudo on une	 PROJETOS

Comunicação	 O site da ALMG é pioneiro no Brasil. Digitando	 TABELAS
legislação	 wqirnggvr no browser do computador que	SALARIAIS
A Administração
Serviços
Escola do legislativo
O Estado
Fale com a Assembléia

Encontre Fácil

Índice Alfabético

Receba NotÍcias
ad.str.-se para receber
riotkihS por assunto.
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Participação Popular
A Comissão Permanente de Participação Popular é uma iniciativa pioneira da
Assembléia de Minas, criada para receber diretamente de entidades legalmente
constituídas sugestões e propostas para aprimorar a produção legislativa. A
participação popular tem sido considerad n uma das mais modernas formas de
gestão pública. Uma das primeiras ações desenvolvidas pela Comissão foi a
realização das audiências públicas do Plapo Plurianual de Ação Governamental
(PPAG) - planejamento de trabalho elaborado pelo Poder Executivo que deve ser
submetido ao Parlamento para sua aprovação e fiscalização. Desde 2003, a
Assembléia passou a convidar a sociedade para discutir a proposta do Executivo,
sugerir alterações, fazer novas propostas e acompanhar a execução do
planejamento aprovado. A Comissão de articipação Popular se reúne
semanalmente e atende pelo telefone 0800 31 08888 ou pelo e-mail
particlpacao.popuIar@aImg.gov.br .

Centro de Atendimento ao Cidadão
1Criado em 195, o CAC é um canal de aproximação da

sociedade cor o Poder Legislativo, que tem como
objetivo facilitar o acesso a informações diversas sobre
a Assembléia e suas atividades, além de prestar
informações sobre outras instituições. Recebe sugestões
e denúncias, encaminhadas para análise das Comissões
Permanentes, pelo programa Fale com as Comissões. É
rsponsável ai ida, pela Livraria do Legislativo, que
co merclaliza ubllcações relacionadas ao Poder
qegisiativo a peço de custo. O atendimento pode ser
fito pessoalm nte, pelo telefone (31) 2108-7800 ou
elo endereço eletrônico cac@almg.gov.br .

OUvidoria Parlamentar
O cidadão poce fazer questionamentos, obter
informações e expressar seu apoio ou descontentamento
, respeito da atuação dos deputados ou dos serviços

.restados pela Assembléia através do número 0800 31
888. A ouvidoria também atende pessoalmente, à rua

Dias Adorno, 300, próximo ao prédio da Assembléia, ou
pelo e-mail ouvidoria@almg.gov.br .

Apoio ao consumidor
Inaugurado em fevereiro de 1997, o Procon Assembléia tem como objetivo
harmonizar as relações de consumo e lntdermediar os conflitos entre consumidores
e fornecedores. Atua na educação e informação, por meio de instrumentos
diversos de comunicação, como as pesquisas de preços e cartilhas sobre direitos e
deveres nas relações de consumo e sobre os cuidados na hora de adquirir produtos
e contratar serviços. As informações podem ser obtidas pessoalmente na rua
Curitiba, n° 2002; pelo telefone (31) 323-9299 ou por e-mail
procon@almg.gov.br .
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A Assembléia 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 TV Assembléia entrou em operação em 30 de
novembro de 1995 e desde então vem ampliando sua programação e seu
alcance, já estando presente em mais de 220 municípios. A TV transmite ao vivo
todas as reuniões de plenário; as das comissões também são transmitidas ao
vivo, quando possível, ou em gravações.
Em Minas Gerais, a emissora é referência para a população no acompanhamento
de todos os processos eleitorais, com coberturas amplas, realizadas desde 2000.
A TV possui diversificada grade de programas jornalísticos, de entrevistas, de
debates e culturais. Suas 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. Em 2005, a TV Assembléia recebeu do
Ministério das Comunicações a autorização para operar em canal aberto também
em Belo Horizonte, facilitando o acesso à informação diária sobre tudo o que
acontece no Parlamento mineiro a todas as camadas da sociedade.
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da cidadar
nada em julho de 1992, a Escola do Legislativo oferece programas e

cursos de capacitação técnica e formação política para os deputados,
servidores da Assembléia Legislativa, agentes públicos, tanto no
âmbito do Estado quanto dos Municípios, e para o público em geral.
Os programas dirigidos ao público interno estão voltados para a
capacitação, atualização e aprimoramento profissional dos
parlamentares e de seus assessores e dos servidores do Legislativo -
Mineiro. Os cursos e palestras oferecidos tratam,
de temáticas relacionadas à atuação e funcionamento do Poder -
Legislativo, além daqueles voltados para a formação acadêmIca..
política e cidadã dos funcionários. São oferecidas, por exemplo,
oportunidades de capacitação nas áras de formação gerencial e
psico-funcional, além de cursos de pós-graduação, em parceria coi,_
universidades mineiras.
Para o público externo, a Escola do Legislativo oferce cursos,
palestras e conferências, abordando temas de inteesse da sociedade,
relacionados à atividade parlamentar e política. Ests iniciativas,
destinadas às lideranças políticas, comunitárias, oranizações da
sociedade civil e ao cidadão, visam complementar sua formação
política e contribuir para o aprimoramento da sua participação nas
ações de interlocução do Legislativo Mineiro com asociedade.
A Escola atua ainda na criação, sistematização esistematizaçãosão de
conhecimento técnico especializado na área legisla iva, por meio do
estímulo a estudos e pesquisas sobre o Poder Legi lativo Estadual, da
produção de publicações e da manutenção de um anco de
Conhecimento institucional.
Desenvolve, por fim, um amplo trabdlho de Educação para Cidadania,.
junto a escolas de ensino fundamentl e médio, universidades,
lideranças comunitárias e entidades do terceiro setr, sempre com o
objetivo de ampliar o conhecimento dos cidadãos dobre o
funcionamento do Legislativo Estadual e da importância da	4I
participação política na construção de uma sociedade democrática
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espaços da POI íticae da cultura
0 Palácio da Inconfidência,

sede principal da ALMG, está
localizado na Praça Carlos
Chagas, bairro Santo Agostinho,
em Belo Horizonte., e a entrada
de visitantes se faz pela rua
Rodrigues Caldas, 30. É neste
local que acontecem as principais
atividades parlamentares e onde
está instalada a maioria dos
gabinetes dos deputados.

Monumento
No Largo das Bandeiras, à entrada do Palácio, encontra-se
escultura criada pelo artista plástico Amílcar de Castro,
instalada em 1988, para marcar o início dos trabalhos da
Constituinte mineira (foto da capa).

Plenário
O Plenário da Assembléia 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,, para
homenagens e comemoração de datas festivas. Todas
as reuniões são públicas e podem ser acompanhadas
das galerias por qualquer pessoa. São públicas
também as reuniões das Comissões, realizadas em
salas próprias, os "plenarinhos' pela manhã e à
tarde, durante os dias de atividades parlamentares.



Biblioteca

Teatro
Com capacidade para 142 pessoas sentadas, o Teatro da Assembléia é destinado
à realização de debates e eventos culturis. Promove espetáculos gratuitos como
a Segunda Musical - projetà 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
promoções realizadas pela própria instituição, o Teatro realiza seleção anual para

terceiros.

Galeria de Arte
É aberta a mostras de cunho artístico e
educativo, com o objetivo de fomentar a
produção i cultural mineira. O espaço abriga
exposições que, preferencialmente, procuram
abordar tmas históricos e atuais ligados ao
processo legislativo e divulgar trabalhos de
artistas njiineiros. A escolha dos artistas é feita
por meio de seleção pública anual.

Tribuna Popular
!Parte integrante do Largo das Bandeiras, a
Tribuna Popular foi construída em dezembro de
1991 e simboliza o compromisso do Poder
legislativc com a livre manifestação do
pensamento, direito fundamental da cidadania.
O espaço  agendado previamente pelos
segmentos sociais para a realização de diversos
tipos de rianifestações políticas e culturais.

Especializada em ciências sociais, com ênfase para os ramos do direito e assuntos
inerentes ao Poder Legislativo, dispõe de vasto acervo de livros, periódicos,
jornais oficiais e materiais especiais, etc. O setor de arquivo compõe-se,
principalmente, de documertos de carát4- histórico, Incluindo dosslês de todas as
proposições que tramitaram na Casa, datados a partir de 1959. O acervo da
biblioteca e a documentação' do arquivo podem ser consultados pelo público em
geral. O empréstimo de material bibliográfico, no entanto, é exclusivo para
deputados e servidores. Maiores Informações podem ser obtidas no link
"biblioteca e arquivo", da página da Assembléia na internet - www.almg.gov.br
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