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A Política é, em sua expressão concreta, uma
manifestação cultural que se confunde com a própria história
da civilização, acompanhando as relações entre os Cidadãos,
a Sociedade e o Estado.

E, no campo político, o Poder Legislativo atua como
instância democratizadora do poder estatal, sendo, ainda, elo
de mediação do processo social, com suas demandas e seus
conflitos.

A criação do "Espaço Político-Cultural da Assembléia
Legislativa" vem, assim, incentivar o exercício da cidadania e
estimular a integração entre o Legislativo e a Sociedade,
através de eventos políticos, culturais e artísticos.

O Regulamento, em anexo, aprovado pela Mesa da
Assembléia, contém as normas de operação do Espaço Político-
Cultural, integrado pelo Largo das Bandeiras, onde também se
instala a "Tribuna Popular", pelo amplo saguão interno do
Palácio da Inconfidência e, brevemente, por um auditório-
teatro, em condições de oferecer à comunidade um uso múltiplo
e contínuo.

Na realidade, trata-se de um espaço institucional que
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais abre ao
exercício da liberdade criadora de nossa gente.

Palácio da Inconfidência, dezembro de 1991

Deputado Romeu Queiroz
Presidente



DELIBERAÇÃO DA MESA N 2 716191

Regulamenta a utilização do Espaço Político-
Cultural da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 80,
inciso V, do Regimento Interno e em face do disposto no art. 6 9 da Re-
solução n 9 5.101, de 3 de julho de 1991, delibera:

CAPÍTULO 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - A utilização do Espaço Político-Cultural da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais para manifestações de cunho artís-
tico, cultural, político didático, documental, profissional, científico ou
popular for-se-á nos termos desta deliberação.

Parágrafo único - A utilização das áreas de que trata o artigo dar-se-á,
preferencialmente, para expressões culturais, artísticas e políticas de
caráter coletivo, resultantes de criações e movimentos comunitários.

Art. 2- - O Espaço Político-Cultural é constituído das seguintes áreas:

- Largo das Bandeiras, destinado a acolher manifestações políticas,
artísticas e culturais previamente agendadas no órgão de comunicação
social da Secretaria da Assembléia, as quais deverão adequar-se às
condições de trabalho desta e aos interesses da comunidade;

II - Saguão Interno destinado a acolher exposições de caráter artístico
e cultural, através de mostras coletivas ou individuais;

III - Auditório-Teatro, destinado à manifestação de grupos sociais e
comunitários em atividades de caráter sócio-político-cultural, e à reali-
zação de eventos programados pela Assembléia, vinculados à atividade
administrativa e ao intercâmbio com a sociedade.

§ 1° - Conforme a característica do evento, as áreas a que se referem
os incisos 1, II e lii poderão ser utilizadas, de forma simultânea para o
mesmo fim.

§ 2 - Será Instalada tribuna popular na área de que trata o inciso 1.

§ 39 - A utilização da área de que trata o inciso III como casa de espe-
táculo dar-se-á na forma de regulamento próprio.



CAPÍTULO II
Dos Objetivos

Art. 3' - As atividades realizadas no Espaço Político-Cultural di As-
sembléia têm por objetivo promover e divulgar as formas de manifes-
tação política, artística e cultural, consoante as seguintes diretrizes:

- documentar fatos relevantes e prestar informações adequadas so-
bre a história e os processos políticos, artísticos e culturais;

II - apresentar mostras docurnentais, didáticas, populares, políticas,
científicas e outras,

III - oferecer ao público elementos para conhecimento sistemático da
produção artístico-cultural, erudita e popular.

IV - contribuir na formação da cidadania.

CAPÍTULO III
Das Propostas de Atividades

Art. 4° - Os interessados na utilização do Espaço Político-Culttital de-
verão apresentar propostas de atividades mediante ofício enviado à di-
reção do órgão de comunicação social da Secretaria da Asserntléia,
com as seguintes informações:

- finalidade da utilização.

II - programação do evento,

III - público a que se destina.

Parágrafo único - No caso de atividades programadas para o Saguão
Interno, serão solicitadas as seguintes informações adicionais

- currículo do expositor;

II - mínimo de 5 Icinco) fotos do trabalho a sei 'xposto,

III - quantidade, discriminação e dimensão das nhras 'i r ba 1 tiO.

Art. 5 - A solicitação de utilização das áreas que ionstiiut o ' Espaço
Politico-Culi	. .i á fornal izada com a ante,e enria o ' ni a

- 48 (quarenta e oito) horas, em se tratando do Largo 'is a;i ' 1
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II - 60 (sessenta) dias, em se tratando do Saguão Interno;

III - 7 (sete) dias, em se tratando do Auditório

Parágrafo único - A solicitação será protocolada de acordo com a data
de sua entrega ao órgão de comunicação social da Secretaria da As-
sembléia.

Art. 6'-' - Nos meses de maio e novembro, o órgão de comunicação so-
cial da Secretaria do Assembléia elaborará calendário para o semestre
seguinte, a ser aprovado pelo Projeto Projeção Mineira, para cumpri-
mento do disposto nos arts. 2° e 5° da Resolução n- 5.101, de 3 de ju-
lho de 1991, e definição do uso institucional do Espaço Político-Cultu-
ral, dando prioridade à ocupação integrada das suas áreas e buscando
relacionar sua utilização com atividades de Plenário.

CAPÍTULO IV
Da Seleção de Propostas e da

Assinatura do Termo de Cessão

Art. 7° - As solicitações apresentadas para utilização do Espaço Políti-
co-Cultural serão apreciadas por uma comissão, composta do diretor
do órgão de comunicação social da Secretaria da Assembléia, como
membro nato, e de 5 (cinco) servidores da mesma Secretaria, indicados
pelo Comitê de Apoio do Projeto Projeção Mineira, de que trata a De-
cisão da Mesa proferida em 13 de março de 1991, e nomeados pelo Di-
retor-Geral.

§ 1' - A Comissão, que atuará sob a coordenação de um de seus mem-
bros, estabelecerá critérios para julgamento das solicitações, observa-
do o disposto na Resolução n° 5.101, de 3 de julho de 1991, e nesta
Deliberação.

§ 2° - O resultado do julgamento será comunicado, por escrito aos in-
teressados, através do órgão de comunicação social da Seretaria da
Asseml)léja.

§ 3 - Após o julgamento, o solicitante selecionado assinará o Termo
d	e. ;ãn, em que declarará concordar com as disposições desta Deli-
b-1

- No caso de atividades de caráter coletivo, os solicitantes deve-
(,IO ir icir uni representante para a assinatura do Termo de Cessão,

i c ) tumprimento são eles solidariamente responsáveis.
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§ 59 - A liberação do Espaço Político-Cultural será assegurada ao soli-
citante somente após a assinatura do Termo de Cessão, observada a
antecedência previamente fixada pelo órgão de comunicação social da
Secretaria da Assembléia.

§ 62 - A desistência por parte do solicitante deverá ser comunicada ao
órgão de comunicação social da Secretaria da Assembléia, com a ante-
cedência mínima de:

- 24 (vinte e quatro) horas, em se tratando do Largo das Bandeiras,

II - 30 (trinta) dias, em se tratando do Saguão Interno;

III —48 (quarenta e oito) horas, em se tratando do Auditório.

§ 70 - No caso de desistência, caberá ao órgão de comunicação social
da Secretaria da Assembléia administrar e definir a nova utilização do
espaço solicitado.

§ 82 - A reincidência na desistência implicará:

- a impossibilidade de utilização do Espaço Político-Cultural pelo so-
licitante durante 1 (um) ano, se ocorrer dentro do prazo de que trata o
§ 60;

li - a interdição do Espaço Político-Cultural ao solicitante, durante 2
(dois) anos, se ocorrer fora do prazo de que trata o § 6.

Art. 82 - O período de utilização do Espaço Político-Cultural deverá
constar do Termo de Cessão.

Art. 99 - As obras não recolhidas pelo solicitante até 3 (três) dias de-
pois do encerramento do evento terão a destinação que lhe der a As-
sembléia, sem prejuízo do direito desta de cobrar daquele as despesas
com depósito, transporte ou alienação ou qualquer outra necessária
à liberação do espaço utilizado.

CAPÍTULO V
Do Funcionamento do Espaço

Político-Cultural

Art. 10 - O horário de funcionamento do Espaço Político-Cultural terá
como parâmetro o destinado ao expediente normal da Secretaria da
Assembléia, observada a legislação relativa ao horário de silêncio.
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Art. 11 - A data e o horário do início das atividades a serem realizadas
no Espaço Político-Cultural serão fixados pelo órgão de comunicação
social da Secretaria da Assembléia, observados os critérios de conve-
niência e oportunidade.

Parágrafo único - Serão estabelecidas normas específicas para a reali-
zação de coquetéis de lançamento, os quais serão custeados pelo soli-
citante.

Art. 12 - Np caso de necessidade imperiosa, força maior ou conveniên-
cia administrativa justificada, visando aos interesses institucionais ou
públicos, poderá a Assembléia Legislativa, sem ónus, cancelar, iniciar
ou finalizar, fora do horário programado, as atividades realizadas em
seu Espaço Político-Cultural, ou antecipar-lhes o término.

Art. 13 - Cada atividade terá a duração máxima de 15 (quinze) dias
corridos, de acordo com calendário organizado pelo órgão de comuni-
cação social da Secretaria da Assembléia, ressalvado o previsto noar-
tigo anterior.

Art. 14 - A cessão do Espaço Político-Cultural, em qualquer de suas
áreas, não poderá caracterizar o seu uso contínuo ou sistemático por
qualquer instituição ou grupo social.

CAPÍTULO VI
Das Obrigações

Art. 15 - São obrigações da Assembléia Legislativa:

- quanto à utilização do Largo das Bandeiras, fornece,- serviços de
eletricidade e som, sanitários e bebedouros;

II - quanto à utilização do Saguão Interno-
a) promover, sem qualquer ônus financeiro, divulgação institucional de
evento a ser realizado no local, elaborando e distribuindo material in-
formativo à imprensa;
b) fornecer, no máximo, 500 (quinhentos) convites-padrão para o even-
to;
c) zelar pela segurança das obras e dos trabalhos expostos, nos termos
do art. 23 desta Deliberação;
d) colocar à disposição do expositor painéis e módulos e providenciar
a iluminação local;
e) providenciar sonorização ambiente quando da abertura da ativida-
de, caso seja do interesse do solicitante.
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III - quanto ao Auditório, fornecer serviços de eletricidade e de sono-
rização do local.

§ 1 - Caso o solicitante prefira confeccionar convites diferentes do
convite-padrão, rircará com o total das despesas e obrigar-se-á a vei-
cular o nome cia Assembléia no respectivo texto, na qualidade de
apoiadora do eventO.

§ 2 9 - A montagem e a desmontagem das mostras e exposições serão
de responsabilidade do solicitante com os serviços de apoio da As-
sembléia, constantes do termo de cessão.

§ 32 - As montagens que exigirem materiais especiais ou não existen-
tes na Assembléia não contarão com os serviços de apoio de que trata
o parágrafo anterior.

§ 42 - De comuiii acordo com o solicitante, a Assembléia poderá provi-
denciar o patroclnio do evento, visando à melhoria das condições das
mostras ou exposições.

Art. 16 - São oloigações do solicitante, sem prejuízo de outras contra-
tualmente fixadas;

- fazer chega' ti Assembléia Legislativa e recolher, por sua conta e
risco, as obras e trabalhos em exposição;

II - promover o seguro das obras e trabalhos;

til - contratar ieepcionistas e monitores;

IV - custear as despesas de transporte e embalagem das obras e dos
trabalhos;

V - fazer constar das peças de divulgação da atividade a seguinte ins-
crição: "Apoio Cultural da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais".

§ 12 - A Assembléia poderá exigir do solicitante que o leiaute das pe-
ças de divulgação das atividades seja previamente apresentado para
autorização de sua impressão.

§ 2 - As providências a que se referem os incisos II e III são facultati-
vas.
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CAPÍTULO Vil
Da Comercialização das Obras

Art. 17 - É vedado qualquer tipo de comercialização nas áreas constan-
tes do Espaço Político-Cultural, ressalvada a de obras e trabalhos efe-
tuada pelos respectivos autores ou por entidades de caráter artístico-
cultural.

§ 1- - A comercialização de obras ou trabalhos na hipótese prevista
neste artigo-é de exclusiva responsabilidade do solicitante.

§ 2 - A liberação das peças vendidas ocorrerá ao término da mostra
ou exposição, responsabilizando-se o solicitante por sua entrega ao
comprador.

Art. 18 - É vedada a cessão do Saguão Interno para pessoas jurídicas
cuja atividade seja exclusivamente comercial.

Art. 19 - É permitida a divulgação do patrocínio da mostra ou exposi-
ção, mediante entendimento prévio e aprovação do órgão de comuni-
cação social da Secretaria da Assembléia, que disporá sobre a forma
de sua realização.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 20 - A administração e a supervisão do Espaço Político-Cultural
são de responsabilidade do órgão de comunicação social da Secretaria
da Assembléia.

§ 1 - Cabe ao órgão de que trata este artigo informar os solicitantes
do disposto nesta Deliberação, orientando-os no cumprimento de suas
obrigações e no exercício de seus direitos.

Art. 21 - A Assembléia Legislativa fiscalizará o cumprimento desta De-
liberação através do órgão de comunicação social de sua secretaria.

Art. 22 - A partir da abertura de mostra ou exposição, nenhuma obra
poderá ser retirada.

Au. 23 - A Assembléia designará servidores do seu órgão de seguran-
ça para zelar pelo bom andamento das atividades do Espaço Político-
Cultural, não se responsabilizando por eventuais furtos ou danos.
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Art. 24 - O solicitante deverá fornecer à Assembléia a relação das
obras ou dos trabalhos a serem apresentados na mostra ou exposição,
a qual, após conferida por ambas as partes, será rubricada por estas e
pelo órgão de segurança da Secretaria da Assembléia.

Art. 25 - O solicitante responderá pelos danos que ele, seus auxiliares
ou seus prepostos causarem aos bens móveis é imóveis da Assembléia.

Parágrago único - Poderá haver retenção de obras ou de trabalhos do
solicitante, no valor correspondente ao do dano, até que este seja res-
sarcido.

Art. 26 - A Assembléia poderá solicitar a doação de obra ou de traba-
lho constante de mostras ou exposições efetuadas no Espaço Político-
Cultural.

§ 12 - O acervo doado passará a fazer parte do patrimônio da Assem-
bléia.

§ 2 - As obras e trabalhos recebidos em doação, que será confirmada,
por escrito, pelo doador, em documento próprio, serão encaminhados
pelo órgão de comunicação social da Secretaria da Assembléia ao se-
tor responsável por seu cadastramento, guarda, conservação e desti-
nação.

Art. 27 - É vedado ao solicitante ceder a terceiros, no todo ou em par
te, o espaço a ele reservado.

Art. 28 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 4 de dezembro de.1991.
Romeu Queiroz, Presidente - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Dilzon Meio - Ronaldo Vasconcellos - Homero Duarte.
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