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Poder Legislativo.
Ao Poder Legislativo compete precipuamente
elaborar leis, segundo um processo especial -
o processo legislativo fixado na Constituição.
Após debates, emendas e discussões, os
representantes do povo aprovam o projeto de lei,
que, sancionado pelo Poder Executivo, se
transforma em regra obrigatória.
Entretanto, o papel do Legislativo não se resume
na tarefa de legislar, mas consiste, também, em
exercer fiscalização sobre todo o governo. Essa
fiscalização é considerada como a principal
contribuição dos parlamentares para o processo
pol ítico.
No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido
pelo Congresso Nacional, que se compõe da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O bicameralismo - ou dualidade de Câmaras -
representa uma garantia eficaz da democracia,
permitindo o exercício das liberdades individuais.
O Poder Legislativo Estadual é exercido pelas

Assembléias Legislativas.
Os 78 representantes do povo
mineiro, eleitos para um mandato
de quatro anos, compõem as
Bancadas do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), do
Partido Democrático Social (PDS),
do Partido dos Trabalhadores
(PT) e do Partido da Frente
Liberal (pF L). O Legislativo de
Minas instalou sua sede no Palácio da
Inconfidência, localizado no Bairro
Santo Agostinho, na capital mineira.

Plenário.
Além de ser a reunião de todos os Deputados
par:: deliberações colegiadas sobre as m::térias. - ., ... '~; ~
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ainda, o local "nde se redlizam as reuniões Ud
Assembléia.
Denomina-se f.lenário "Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira" o recinto em que os
parlamentares mineiros discutem e votam as
proposições e, ainda, exercem o seu papel
fiscalizador, deliberando, por exemplo, sobre
apreciação das contas do Governador do Estado
e aprovação prévia da escolha de autoridades
pelo Governo.

Reuniões da Assembléia.
A Assembléia Legislativa reúne-se ordinariamente
de 1? de março a 30 de junho e de 1? de agosto a
30 de novembro de cada ano. Esses dois períodos
de funcionamento cor respondem à sessão
legislativa ordinária. Quando se realiza em
período diverso dos mencionados, a sessão é
extraordinária.
As reuniões da Assembléia são públicas, podendo
ser secretas, em casos definidos regimentalmente.
Realizam-se reuniões preparatórias no início da
legislatura; ordinárias, nos dias úteis, de segunda
a sexta-feira; extraordinárias, em dia ou hora que
não os pré-fixados para as ordinárias; solenes,
quando da instalação e encerramento da sessão
legislativa; especiais, para comemorações ou
homenagens, posse do Governador e
Vice-Governador do Estado, exposição de
assuntos de interesse público pelo Governador
ou por Secretário de Estado.

Comissões-
Na Assembléia funcionam Comissões
Permanentes, cuja função é opinativa: emitem
parecer sobre os assuntos submetidos a seu
exame.
Poderão funcionar, ainda, Comissões
Temporárias, que, criadas para fins determinados,
se extinguem com o término da legislatura ou
antes dela.

E: principalmente através das comissões de
inquérito e de sindicância que se manifesta a
função fiscalizadora do Legislativo, que apura ou
investiga fatos determinados, referentes ao
interesse público.
O Legislativo vem ocupando maior espaço,
adquirindo maior poder de decisão,
reconquistando as garantias necessárias ao seu
funcionamento independente.

Mesa da Assembléia.
Composta do Presidente,
de dois Vice-Presidentes e de
quatro Secretários, a Mesa é o órgão
responsável pela direção e regularidade
dos trabalhos legislativos.

Bancadas e Liç/eranças.
Bancada é a representação
partidária organizada, havendo, na
Assembléia, Bancadas do PMDB, do
PDS, do PT e do PF L. Cada uma
dessas representações partidárias tem
um Líder, que é o seu porta-voz e intermediário
autorizado junto aos órgãos da Assembléia.
O Líder é auxiliado por Vice-Líderes, que o
substituem em caso de ausência ou impedimento.
Existem, ainda, as Lideranças do Governo, por
indicação do Governador do Estado, da Maioria e
da Minoria.

Secretaria da Assembléia
Legislativa.
Todo o serviço administrativo da Assembléia
Legislativa cabe à sua Secretaria, sob a orientação
geral da Mesa, através de seu 1? Secretário, e a
direção do Diretor-Geral.
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Ordem do Mérito Legislativo
do Estado de Minas Gerais.
Criada em 1982, tem a finalidade de distinguir
pessoas, nacionais ou estrangeiras, que, pelos seus
serviços ou mérito excepcional, se tenham
tornado merecedoras de especial reconhecimento
da Assembléi.a Legislativa. A Ordem tem os
seguintes graus: Grande Mérito, Mérito Especial,
Mérito e Insígnia.
Encabeçado pelo Presidente da Assembléia
Legislativa, o Conselho da Ordem é integrado
pelos membros da Mesa, pelos Líderes da Maioria
e da Minoria e pelos ex-Presidentes da Assembléia
Legislativa.

Instituto de Previdência
do Legislativo do
Estado deMinas Gerais. __
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Com personalidade jurídica e autonomia
administrativa e financeira, tem por finalidade'
conceder aposentadoria, pensão, pecúlio e abono
especial a seus contribuintes - Deputados e
ex-Deputados Estaduais - e respectivos
beneficiários.

Fundo de Previdência
Complementar do Funcionário da
Secretaria da Assembléia

Legislativa - PRELEGIS.
Criado pela Deliberação da Mesa
n? 287/84, destina-se a complementar
a pensão do IPSEMG a que têm
direito os dependentes do funcionário
e a dar assistência médica e
hospitalar ao deputado, ao funcionário
e a seus respectivos dependentes.

Associação dos
Servidores do Legislativo
do Estado de
Minas Gerais. ASLEMG.

Proporciona aos seus associados benefícios
diversos, como seguros e convênios nas áreas
médica e odontológica, e incentiva a promoção
de atividades sociais, culturais e desportivas.

Associação Feminina de
Assistência Socia/-ASFAS.
Sociedade de direito privado, constitu ída por
esposas e familiares dos Deputados Estaduais e
Federais e dos seus suplentes, dedica-se a
atividades de natureza filantrópica, prestando
serviços de assistência social e promovendo a
educação e o desenvolvimento cultural da
coletividade.
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