
2013

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

2013



BELO HORIZONTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2013

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

2013



MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente

Deputado Ivair Nogueira
1º-vice-presidente

Deputado Hely Tarqüínio
2º-vice-presidente

Deputado Adelmo Carneiro Leão
3º-vice-presidente

Deputado Dilzon Melo
1º-secretário

Deputado Neider Moreira
2º-secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr.
3º-secretário

SECRETARIA

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-geral

José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-geral da Mesa

FICHA TÉCNICA

Coordenação:
Secretaria-Geral da Mesa
Diretoria de Planejamento e Coordenação

Equipe técnica:
Angela Renault de Vilhena
Cláudia Maria Botrel de Macedo
Dalton Cardillo Macedo
Marcelo Magno da Cunha
Mario Cesar Rocha Moreira
Nilson Vidal Prata
Karina Assad Mazzieiro Panadés
Raquel Mansur de Godoy (Coordenação)

Apoio de pesquisa:
Assessoria de Imprensa

Redação:
Carolina Perpétuo Corrêa
Diana Ceres de Oliveira Freire
Isalino de Albergaria

Fotos:
Setor de Fotografia da ALMG

Revisão:
Andréia Franco
Izabela Moreira
Sinval Rocha

Projeto gráfico, capa e editoração:
Gleise Marino

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho 
CEP: 30190-921 – Belo Horizonte – Minas Gerais
Telefone: +55 31 2108 7000

M663      Minas Gerais. Assembleia Legislativa.
         Relatório institucional da Assembleia Legislativa de Minas 
               Gerais : 2013 / [redação: Carolina do Perpétuo Corrêa, Diana 
               Ceres de Oliveira Freire, Isalino de Albergaria]. – Belo Horizonte :
               Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2013.
                    105 p. 

                     
                     1. Minas Gerais. Assembleia Legislativa  – Relatório (2013).
                I. Título. II. Corrêa, Carolina do Perpétuo. III. Freire, Diana Ceres de 
               Oliveira. IV. Albergaria, Isalino de.

                                                                                            CDU: 342.53(815.1)



SUMÁRIO

Apresentação

Composição da ALMG

Produção legislativa

Monitoramento de políticas públicas, planejamento e orçamento

Representação com participação

  Canais de diálogo com a população

Promoção da cidadania

Comunicação com transparência

Promoção da cultura

Enfrentamento das desigualdades sociais

Direcionamento Estratégico 

5

9

17

47

55

75

81

87

91

95

99





APRESENTAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atuou, num ano de grandes reivindicações e 
manifestações populares, em sintonia com a voz dos cidadãos, procurando atender às suas de-
mandas e incentivando a participação da sociedade na vida política do Estado, sempre em busca de 
transparência.

Assim, o grande destaque de 2013 foi a aprovação, em julho, da emenda constitucional resultante da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2011, que eliminou o voto secreto no âmbito do Legislativo 
Mineiro, antecipando-se ao Congresso Nacional, que só no final de novembro validou norma com 
conteúdo semelhante.

Tendo em vista o desenvolvimento do Estado e a redução da desigualdade social, a ALMG aprovou 
várias normas relevantes, como a Lei nº 20.658, de 2013, que ampliou o sistema de prevenção aos 
pacientes de câncer, criando as unidades móveis de atendimento, e a  Lei nº 20.846, de 2013, que 
estabeleceu a  Política Estadual para a População em Situação de Rua.

Reparando dívidas históricas, criou a Comissão da Verdade em Minas Gerais (Lei nº 20.765, de 
2013), ao mesmo tempo em que levou em conta o  futuro dos pequenos empreendedores, por meio 
do  Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 20.826, de 2013), e ainda 
estabeleceu, no âmbito do crescimento sustentável, a Lei Florestal de Minas Gerais (Lei nº 20.922, 
de 2013).

A diretriz estabelecida para o biênio 2011-2013, “ser a voz dos mineiros no enfrentamento das de-
sigualdades e na promoção da cidadania”, motivou várias ações. Entre elas, ressaltam: o movimento 
Idade com Qualidade, o movimento Assine + Saúde, o movimento de combate ao crack e outras dro-
gas,  o debate público Implantação da Norma Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB Suas 
2012), a celebração dos dois anos do programa Bolsa Reciclagem, o movimento em defesa das Apaes, 
a Semana da Pessoa com Deficiência e o projeto Cidadania Ribeirinha. 
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O processo de interiorização, neste terceiro ano da 17ª Legislatura, foi intensificado com debates, visi-
tas, audiências públicas e outros eventos institucionais realizados em todas as regiões do Estado, com 
destaque para as audiências regionais de prestação de contas, além das audiências de monitoramento 
e revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG).

A discussão, em todas as regiões de Minas Gerais, da mobilidade urbana mostra outra sintonia do 
Parlamento mineiro com as grandes manifestações do mês de junho, uma vez que os temas já vinham 
sendo discutidos nas reuniões promovidas pela Casa.

O lançamento, em agosto, do site “Políticas Públicas ao seu Alcance” representou importante conquis-
ta democrática, pois facilita o acompanhamento da execução e dos resultados das políticas públicas 
estaduais.

A preservação da memória coletiva contou com duas ações de grande significado. A comemoração do 
Dia do Barroco foi acompanhada pelo lançamento do ano de celebração do Bicentenário do Aleijadinho. 
Foi também inaugurado o Memorial da Assembleia, que permite a todos os interessados o acesso aos 
dados históricos do funcionamento, ao longo de quase 200 anos, do Legislativo mineiro.

Para exercer suas funções de forma plena e em acordo com a sociedade do Estado, a ALMG deve 
contar com uma estrutura técnica e administrativa capaz de oferecer o adequado suporte à atuação 
político-parlamentar. Para tanto, a instituição vem investindo na recomposição e requalificação perma-
nente de sua equipe, na melhoria da qualidade de seus gastos, no aprimoramento de sua infraestrutura 
física e operacional, bem como na adoção de reconhecidas metodologias de gestão.

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Adalclever Lopes (PMDB) Ana Maria Resende (PSDB)**Almir Paraca (PT) André Quintão (PT)

Anselmo José Domingos (PTC) Antônio Carlos Arantes (PSDB) Antônio Genaro (PSC) Antônio Lerin (PSB)

Arlen Santiago (PTB) Bonifácio Mourão (PSDB) Bosco (PTdoB) Braulio Braz (PTB)
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Gustavo Valadares (PSDB) Hélio Gomes (PSD) Inácio Franco (PV) Jayro Lessa (DEM)

João Leite (PSDB) João Vítor Xavier (PSDB) Juarez Távora (PV)** Juninho Araújo (PTB)**



12

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
13

Leonardo Moreira (PSDB)Lafayette de Andrada (PSDB) Leonídio Bouças (PMDB) Liza Prado (PROS)
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Mário Henrique Caixa (PCdoB) Marques Abreu (PTB) Neilando Pimenta (PP) Paulo Guedes (PT)   

Paulo Lamac (PT) Pinduca Ferreira (PP)   Rogério Correia (PT)Pompilio Canavez (PT)   

Rômulo Veneroso (PV)Romel Anízio (PP) Rosângela Reis (PROS)Rômulo Viegas (PSDB)
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Sávio Souza Cruz (PMDB)Sargento Rodrigues (PDT) Tadeu Martins Leite (PMDB)Sebastião Costa (PPS)

Tiago Ulisses (PV)Tenente Lúcio (PSB) Ulysses Gomes (PT)
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Gil Pereira (PP)* Wander Borges (PSB)*

*Parlamentares licenciados, no exercício de outras funções
**Suplentes em exercício do mandato

Tony Carlos (PMDB)

Deputados que renunciaram ao mandato:

Antônio Júlio (PMDB)
Bruno Siqueira (PMDB)
Carlin Moura (PCdoB)
Délio Malheiros (PV)
Doutor Viana (DEM)
Mauri Torres (PSDB)

Deputado que faleceu 
no exercício do mandato

José Henrique (PMDB)

Suplentes que exerceram mandato:

Delvito Alves (PTB)
Luiz Carlos Miranda (PDT)
Romeu Queiroz (PSB)
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Lideranças da ALMG

Gustavo Valadares (PSD) – Líder da Maioria
Paulo Guedes (PT) – Líder da Minoria
Bonifácio Mourão (PSDB) – Líder do Governo
Tiago Ulisses (PV) – Líder do bloco Avança Minas
Sávio Souza Cruz (PMDB) – Líder do bloco Minas 
sem Censura
Lafayette de Andrada (PSDB) – Líder do bloco 
Transparência e Resultado
Sargento Rodrigues – Líder do PDT

Composição das comissões 
permanentes

Administração Pública

Gustavo Corrêa – Presidente
Inácio Franco – Vice-presidente
Antônio Carlos Arantes 
Leonardo Moreira
Rogério Correia
Sargento Rodrigues
Vanderlei Miranda

Assuntos Municipais e Regionalização

Paulo Lamac – Presidente
Luzia Ferreira – Vice-presidente
Carlos Pimenta
João Leite
Pompilio Canavez

Constituição e Justiça

Sebastião Costa – Presidente
Leonídio Bouças – Vice-presidente
André Quintão
Dalmo Ribeiro Silva
Duílio de Castro
Gustavo Perrella
Luiz Henrique

Cultura

Elismar Prado – Presidente 
Luzia Ferreira – Vice-presidente
Carlos Mosconi
Luiz Henrique
Tiago Ulisses

Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Rômulo Veneroso – Presidente 
Fred Costa – Vice-presidente
Cabo Júlio
Duílio de Castro
Liza Prado

Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Liza Prado – Presidente 
Almir Paraca 
Ana Maria Resende
Glaycon Franco

Direitos Humanos

Durval Ângelo – Presidente
Rômulo Viegas – Vice-presidente
Rogério Correia
Sebastião Costa
Zé Maia

Educação, Ciência e Tecnologia

Duarte Bechir – Presidente 
Maria Tereza Lara – Vice-presidente
Bosco
Deiró Marra
Elismar Prado

Esporte, Lazer e Juventude

Marques Abreu – Presidente 
Ulysses Gomes – Vice-presidente
Mário Henrique Caixa
Tadeu Martins Leite
Tenente Lúcio

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Zé Maia – Presidente 
Jayro Lessa – Vice-presidente
Adalclever Lopes
João Vítor Xavier
Lafayette de Andrada
Romel Anízio
Ulysses Gomes

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

Célio Moreira – Presidente 
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Duarte Bechir – Vice-presidente
Gustavo Corrêa
Rômulo Veneroso
Sávio Souza Cruz

Minas e Energia

Sávio Souza Cruz – Presidente 
Tiago Ulisses – Vice-presidente
Carlos Henrique
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Juarez Távora

Participação Popular

André Quintão – Presidente
Maria Tereza Lara – Vice-presidente
Fabiano Tolentino
Fred Costa
Neilando Pimenta

Política Agropecuária e Agroindustrial

Antônio Carlos Arantes – Presidente 
Fabiano Tolentino – Vice-presidente
Inácio Franco
Paulo Guedes
Romel Anízio

Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e outras Drogas 

Vanderlei Miranda – Presidente 
Paulo Lamac – Vice-presidente
Célio Moreira
Glaycon Franco
Marques Abreu

Redação

Doutor Wilson Batista – Presidente 
Luiz Humberto Carneiro – Vice-presidente
Antônio Lerin
Deiró Marra
Gilberto Abramo

Saúde

Carlos Mosconi – Presidente
Carlos Pimenta – Vice-presidente
Arlen Santiago
Doutor Wilson Batista
Pompilio Canavez

Segurança Pública

João Leite – Presidente 
Sargento Rodrigues – Vice-presidente
Cabo Júlio
Lafayette de Andrada
Leonardo Moreira

Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Rosângela Reis – Presidente 
Bosco – Vice-presidente
Celinho do Sinttrocel
Juninho Araújo
Neilando Pimenta

Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Adalclever Lopes – Presidente 
Celinho do Sinttrocel – Vice-presidente
Anselmo José Domingos
Gustavo Valadares 
Paulo Guedes

Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo

Gustavo Perrella – Presidente
Braulio Braz – Vice-presidente
Almir Paraca
Ana Maria Resende
Dalmo Ribeiro Silva
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A produção de leis de qualidade é um dos papéis centrais do Poder Legislativo. Para dar mais con-
sistência ao seu esforço de aprimorar a legislação estadual, a Assembleia firmou o compromisso 
de captar melhor as demandas e aspirações da sociedade, ampliando, também, os mecanismos de 
divulgação das leis. Além disso, o Parlamento mineiro almeja avançar na avaliação dos impactos cau-
sados pelas normas por ele produzidas e na disseminação de informações que facilitem o acesso 
dos cidadãos à legislação.

Para que a legislação atenda ao interesse público e aos anseios da população, são realizados 
estudos e pesquisas que subsidiam os pareceres técnicos elaborados pelas comissões da Casa 
designadas para examinar a matéria. No intuito de aprofundar o debate e a compreensão da matéria 
e promover a participação da sociedade no aperfeiçoamento das normas estaduais, são também 
realizadas diligências, audiências públicas, ciclos de debates e eventos similares. Essas ações ga-
rantem um processo legislativo mais legítimo e democrático. 

Figura 1 – Processo Legislativo 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

7 Sanção,
promulgação
ou veto6 Redação

Final5 2o turno no
Plenário4 2o turno nas

comissões3 1o turno no
Plenário2 1o turno nas

comissões1Apresentação
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Fonte: Portal ALMG 

O quadro abaixo apresenta um balanço quantitativo das leis que entraram em vigor em 2013 e das 
proposições em fase final de tramitação, ou seja, aprovadas em 1º e 2º turnos pela Assembleia, aguar-
dando sanção do governador. Não foram incluídas no quadro as normas e proposições de efeitos 
concretos, que serão tratadas em seção específica.

Quadro 1 – Balanço quantitativo das leis que entraram em vigor em 2013 e das proposições 
em fase final de tramitação

Legislação por assunto Leis aprovadas
Proposições em fase final 
de transformação em lei

Administração pública 30 22

Agropecuária - 2

Assistência social 3 3

Ciência, tecnologia e inovação 2 -

Cultura 3 1

Defesa do consumidor 7 5

Direitos humanos 1 5

Educação 2 1

Energia - 1
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Esporte e lazer 3 -

Finanças públicas 11 3

Indústria, comércio e serviços 1 1

Meio ambiente 1 4

Saneamento básico 2 -

Saúde pública 5 3

Trabalho, emprego e renda 2 3

TOTAL 73 54

Fontes: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)

A seguir, apresentam-se as principais leis que entraram em vigor em 2013 e as principais proposições 
em fase final de tramitação:

Emenda à Constituição nº 91, de 17/7/2013 – Extinção do voto secreto nas deliberações 
da Assembleia 

Essa emenda à Constituição dispõe que todas as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas 
comissões devem ocorrer mediante voto aberto. Além disso, será adotada a votação nominal nas de-
liberações sobre as proposições legislativas previstas no art. 63 da Constituição do Estado. A adoção 
do voto aberto nas deliberações parlamentares atende ao princípio da publicidade, que deve servir 
de norte à atuação dos agentes públicos, em especial dos deputados, que exercem uma função de 
representação pública. 

O texto original da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deu origem a essa emenda extinguia 
o voto secreto nas deliberações parlamentares, mas abria exceção para os casos de cassação de man-
dato de deputado, bem como para a deliberação acerca da exoneração e da destituição do procurador-
-geral de Justiça, que ocorreriam por escrutínio secreto. Durante a tramitação da proposição, foram 
eliminadas tais exceções, estendendo o voto aberto para todas as deliberações da Assembleia e de 
suas comissões. Com a promulgação dessa nova norma, os representados têm como saber em que 
sentido votam seus representantes. 

Lei Complementar nº 129, de 8/11/2013  –  Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais (PCMG)

A edição de nova lei orgânica da Polícia Civil, além de ser uma reivindicação antiga da categoria, tam-
bém é decorrência de uma necessidade real e urgente de reestruturar as carreiras de policiais civis, 
promover a modernização e a efetividade da atuação do Estado em relação à segurança pública, bem 
como reconhecer e valorizar os servidores dessas carreiras, tendo em vista sua grande responsabilida-
de e sua importância para o bem-estar e a segurança da população.
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Em resumo, o novo ordenamento, entre outras providências: institui critérios objetivos de desempenho 
e de capacitação profissional para as promoções por merecimento; reduz o tempo necessário para 
promoção especial de investigadores e escrivães; aumenta o quantitativo de policiais civis em todas 
as carreiras; amplia a composição do Conselho Superior ao acrescentar os inspetores gerais de escri-
vães e investigadores; institui o auxílio-invalidez, o auxílio-natalidade e a indenização para aquisição 
de vestimenta;  garante a presença de um representante da respectiva carreira policial no caso de 
procedimento correicional; e garante a contagem do tempo de suspensão, na hipótese de suspensão 
disciplinar, ou reabilitação, quando absolvido, para fins de progressão e promoção. A norma, portanto, 
moderniza a estrutura, a organização e o funcionamento da PCMG, buscando a valorização da catego-
ria, em face do caráter prioritário da segurança pública no Estado de Minas Gerais.

Lei nº 20.658, de 30/4/2013 – Unidades móveis de prevenção ao câncer 

Essa norma estabelece que o Estado disponibilize ao Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter com-
plementar, unidades móveis instaladas em veículos adaptados para facilitar o acesso da população a 
programas de prevenção ao câncer em todas as regiões de Minas Gerais. De acordo com a norma, as 
unidades móveis contarão com uma equipe multidisciplinar, que atuará de forma coordenada em todo 
o Estado. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 2012, a taxa estimada de ocorrências de câncer no 
Estado foi de 260,28 casos para cada 100 mil homens e de 267,62 casos para cada 100 mil mulhe-
res. A detecção precoce e o tratamento da doença em estágios iniciais contribuem para o aumento 
das taxas de cura e de expectativa de vida. No entanto, é difícil o acesso dos moradores das regiões 
mais distantes do Estado, sobretudo os das áreas rurais, às unidades de saúde que realizam exames 
preventivos do câncer. Na forma aprovada, fica claro que o papel das unidades móveis é complemen-
tar às ações já desenvolvidas pelas unidades do SUS.

Lei nº 20.694, de 23/5/2013 – Alteração da Lei Estadual de Incentivo à Cultura 

A norma promove alterações na Lei nº 17.615, de 2008 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Leic). 
Entre as mudanças operadas pela nova norma, destaca-se a elevação dos percentuais relativos aos 
recursos provenientes da renúncia fiscal que serão destinados a projeto cultural no Estado, no período 
de 2013 a 2016, ficando reduzida, assim, a contrapartida que deve ser paga pela empresa incentiva-
dora. Para as empresas com receita bruta anual entre o limite máximo de faturamento da empresa de 
pequeno porte e o montante de quatro vezes esse limite, o percentual máximo sobe para 99% nesse 
período. Para as empresas com receita bruta anual entre quatro e oito vezes o limite, o percentual é de 
97%. Já para as empresas com receita bruta anual superior a oito vezes o mencionado limite, o per-
centual passa a ser 95%. Após esse período, volta a vigorar a regra anterior, que fixa em, no máximo, 
80% do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador o valor dos recursos provenientes 
do imposto deduzido ou repassado. A redução da contrapartida exigida das empresas patrocinadoras 
tem o objetivo de ampliar a participação de empresas no incentivo à cultura do Estado, sobretudo as de 
menor porte, contribuindo, também, para garantir maior comprometimento por parte dos incentivado-
res em relação aos projetos culturais apoiados.  

A norma também inclui a arquitetura e a gastronomia entre as áreas culturais passíveis de serem 
beneficiadas, bem como a previsão de avaliação, após três anos, do resultado das alterações promo-
vidas, a ser realizada pelo Poder Executivo, em articulação com esta Casa, com os municípios e com 
a sociedade civil.
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Lei nº 20.704, de 3/6/2013 – Incentivo ao empreendedorismo tecnológico 

Essa lei autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro ao empreendedor nacional ou es-
trangeiro que desenvolva projeto para constituir  empresa de base tecnológica (EBT). A concessão des-
se incentivo financeiro visa fomentar o empreendedorismo tecnológico, estimular o desenvolvimento da 
inovação tecnológica no ambiente produtivo, promovendo a cultura de inovação, e estimular a valoriza-
ção da atividade econômica, por meio do fomento a negócios de maior valor e conteúdo tecnológico. 
De acordo com a norma, o incentivo financeiro poderá ser concedido a título de bolsa, antecipação de 
pagamento ou reembolso de despesas realizadas, para projetos que se enquadrem nos programas 
definidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

Entre as determinações da lei, destacam-se: a exigência de que os projetos sejam selecionados por 
meio de edital público; a vedação da utilização dos recursos do incentivo para pagamento de serviços 
diversos como consultoria e assistência técnica; a permanente avaliação do projeto para que haja a 
continuidade da concessão de recursos; e, por fim, a autorização para que o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais utilize os recursos provenientes do Programa Estadual de Crédito Popular e Assesso-
ramento Técnico para as criação das EBTs. 

Em sintonia com o programa Start-up Brasil, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a norma 
deverá promover a transferência de conhecimentos e habilidades entre empreendedores globais e 
locais, aproximar os empreendedores mineiros dos polos mundiais de inovação e apoiar casos de 
sucesso que tenham efeito demonstrativo e multiplicador.   

Lei nº 20.765, de 17/7/2013 – Criação da Comissão da Verdade em Minas Gerais 

Essa lei institui a Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg), para acompanhar e subsidiar a 
Comissão Nacional da Verdade nos exames e esclarecimentos sobre as violações de direitos funda-
mentais praticadas durante o período estipulado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República.

Seus termos se alinham com os da Lei Federal nº 12.528, de 2011, que criou a Comissão Nacional da 
Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República e com a qual a Covemg colaborará. A lei 
determina que o prazo de duração da Covemg – dois anos – poderá ser prorrogado pelo governador 
do Estado. 

A criação da Covemg não apenas é justificável, mas também altamente relevante, já que contribuirá 
para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica. Permitirá também, no Estado, a apura-
ção dos fatos ainda obscuros ocorridos no passado recente, como forma de aprofundar as liberdades 
democráticas e de facilitar a apropriação intelectual da história de Minas Gerais pelas novas gerações. 

Lei nº 20.807, de 26/7/2013 – Absorção das fundações públicas de direito privado asso-
ciadas à Universidade Estadual de Minas Gerais 

Essa norma dispõe sobre a absorção, pelo Estado, das fundações educacionais de ensino superior as-
sociadas à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), que são as seguintes: Fundação de Ensino 
Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de Diamantina; Fundação Cultural de Campanha da 
Princesa, do Município de Campanha; Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carango-
la; Fundação de Ensino Superior de Divinópolis; Fundação de Ensino Superior de Passos e Fundação 
Educacional de Ituiutaba. As fundações associadas foram constituídas pelo próprio Estado de Minas 
Gerais, por lei, entre os anos de 1960 e 1970, mas sua manutenção era custeada por mensalidades 
pagas pelos alunos.
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Embora a absorção dessas fundações educacionais pelo Estado estivesse prevista na Constituição 
Mineira desde sua promulgação, em 1989, obstáculos de ordem financeira e administrativa impediram 
a concretização do projeto. 

Ao término do procedimento administrativo de absorção, que consta de várias etapas e que deve ser 
iniciado no âmbito do Poder Executivo, essas entidades não mais existirão, seu patrimônio será transfe-
rido à Uemg e seus débitos serão transferidos ao Estado de Minas Gerais. Desse modo, ao final, haverá 
apenas uma pessoa jurídica, a Uemg, autarquia estadual. Por fim, com o propósito de facilitar o controle 
social do processo, a lei prevê a criação de comissão interinstitucional, da qual participarão, além dos 
órgãos governamentais competentes para as providências administrativas, as fundações associadas e 
as entidades de representação de professores e alunos. 

Lei nº 20.826, de 31/7/2013 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

Essa norma institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, buscando 
harmonização com a legislação federal representada pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Seu 
objetivo principal é promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado, por meio de reserva de 
tratamento diferenciado a microempresas e a empresas de pequeno porte (EPPs), que têm grande 
relevância no contexto econômico de Minas Gerais.  Trata-se, portanto, de uma típica ação estatal de 
política econômica, que pretende produzir impactos positivos, tais como emprego, renda e crédito. 

A partir desse estatuto, foram estabelecidos mecanismos de indução à inovação tecnológica e à edu-
cação e capacitação empreendedora do segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, 
facilitando o seu acesso a mercados, e aos mecanismos de preferência nas compras governamentais. 
Buscou-se, também, a racionalização de processos burocráticos de formalização, funcionamento, al-
teração e encerramento das firmas, além de favorecer políticas públicas de desenvolvimento regional 
baseadas em mecanismos de propulsão às microempresas e às EPPs.

Lei nº 20.846, de 6/8/2013 – Política Estadual para a População em Situação de Rua 

Essa norma institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua (PPSR), definindo seu 
conceito e estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e formas de financiamento.

A lei cria o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da PPSR, composto parita-
riamente de entidades de representação desse segmento e das secretarias de Estado que tenham 
atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a matéria, nos moldes do comitê nacional. Uma 
das garantias promovidas pela norma são ações de apoio e sustentação aos programas de habitação 
social que atendam essa população. Além disso, traz dispositivos fundamentais para a consolidação 
da política, como a produção, sistematização e disseminação de dados e indicadores; a capacitação 
permanente dos profissionais e gestores; a articulação intersetorial e o desenvolvimento de ações edu-
cativas permanentes, possibilitando o acesso dessa população aos serviços e programas que integram  
diversas políticas públicas do Estado.

Lei nº 20.848, de 8/8/2013 – Incentivo à contratação de adolescentes egressos do sis-
tema socioeducativo  

Essa lei pretende contribuir para a ressocialização de adolescentes que cometeram atos infracionais 
e foram submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa de internação. Para tanto, prevê a 
concessão de subvenção econômica às empresas privadas que contratarem adolescentes egressos 
do sistema socioeducativo. A concessão de subvenção econômica para as empresas que contratarem 
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egressos do sistema prisional está prevista na Lei nº 18.401, de 2009, e essa nova lei estende essa 
possibilidade de incentivo para quem contratar egressos do sistema socioeducativo.

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente introduziram a doutrina da proteção 
integral em nosso ordenamento jurídico, segundo a qual o Estado, muito mais que punir, deve reedu-
car o adolescente que pratique ato infracional. A crescente participação de menores de 18 anos em 
eventos criminosos – atestada pela grande incidência de autorias e vitimizações de adolescentes nas 
estatísticas de crimes violentos – tem ampliado a demanda por políticas públicas específicas para 
esses adolescentes.

Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 – Lei Florestal de Minas Gerais 

Essa lei revoga, entre outras, a Lei nº 14.309, de 2002, que dispunha sobre as políticas florestal e de 
proteção à biodiversidade no Estado, conhecida também como Lei Florestal de Minas Gerais. Assim 
como sua predecessora, contém matéria relativa à gestão de ocupação do solo no território do Esta-
do, estabelecendo, em especial, as regras para a demarcação de áreas de preservação permanente 
(APPs) e a reserva legal nas áreas rurais e APPs em áreas urbanas. Além disso, regula a exploração 
florestal, cria e regulamenta o sistema estadual de Unidades de Conservação, disciplina o consumo e a 
transformação de matéria-prima florestal, estabelece regras para a definição de áreas prioritárias para 
a conservação da biodiversidade, regula o uso do fogo e o controle de incêndios florestais e, por fim, 
estabelece regras para a fiscalização e penalização de infrações relativas às matérias que disciplina.

O processo legislativo para a aprovação da nova Lei Florestal de Minas Gerais foi complexo e, diante da 
elevada densidade técnica e conceitual da matéria, ensejou número expressivo de emendas e substitu-
tivos. Paralelamente à tramitação na ALMG, ocorreram reuniões de trabalho em que, simultaneamente 
ou em agrupamentos setoriais, estiveram representados todos os órgãos de governo, setores produti-
vos e entidades ambientalistas, que se dispuseram a discutir as regras que comporiam a nova norma. 

Projetos de Lei nºs 4.439/2013, 4.440/2013, 4.441/2013, 4.442/2013, 4.443/2013 – Reforma 
administrativa do Poder Executivo 

Esse conjunto de projetos de lei promove uma reestruturação administrativa do Estado, por meio da 
extinção e da fusão de secretarias, de entidades e de outros órgãos públicos, com o objetivo de racio-
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nalizar a máquina administrativa e reduzir os seus custos, de forma a possibilitar maiores investimentos 
em infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado.  

No âmbito da administração indireta do Estado, essas leis promovem as seguintes mudanças: a ex-
tinção do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (Iter); a redução de algumas competências 
do Departamento Estadual de Telecomunicações (Detel) e a transferência de outras para a Fundação 
Ruralminas, para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes) e para a 
Fundação TV Minas; extinção da autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais 
(Ademg), com a transferência de suas competências para a Secretaria de Estado de Turismo e Espor-
tes (Setes); a incorporação da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec) pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas (IGA), passando este a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(Igtec). No que diz respeito à administração direta do Estado, promove-se a fusão dos seguintes ór-
gãos: Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego (Sete) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (Sedese), resultando na Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social; Secretaria de 
Estado de Esportes e da Juventude (Seej), Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Gabinete do Se-
cretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, resultando na Secretaria de Estado de Turismo e 
Esportes; Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), mantendo-se a denominação da secretaria; 
Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana e Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru), alterando-se sua denominação para Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana; transformação do 
Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Coordenação de Investimentos Estratégicos em 
Assessoria Especial da Governadoria.

De tais medidas resultarão: a alteração na estrutura orgânica e nas competências de vários órgãos e 
entidades; a transferência de cargos de provimento efetivo; a transferência e extinção de vários cargos 
de provimento em comissão, de gratificações temporárias estratégicas e de funções gratificadas; e a 
transferência de arquivos, cargas patrimoniais, execução de contratos, convênios, acordos e  outras 
modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos extintos.

Projeto de Lei nº 4.189/2013 – Criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso 

Essa proposição objetiva criar o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, de modo a permitir o finan-
ciamento de políticas públicas destinadas à proteção do idoso em Minas Gerais. Em essência, os 
recursos do fundo serão constituídos por multas por descumprimento do Estatuto do Idoso, doações 
e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, além daqueles consignados no Orçamento do Estado e 
das transferências da União.

Com a aprovação do projeto, espera-se captar recursos suficientes para a implementação de melhorias 
nas entidades de abrigamento de idosos, que redundarão no tratamento mais satisfatório para esse 
grupo no Estado.

Na sequência, faz-se o detalhamento, por temas, da legislação produzida em 2013 e das proposições 
em fase final de tramitação. Não foram incluídas as normas de efeito concreto.
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Quadro 2 – Legislação produzida em 2013, por tema

Identificação Ementa / Origem / Autor

Administração Pública

EMC nº 91, de 2013 Extingue o voto secreto nas deliberações da Assembleia Legislativa, mediante 
alteração do art. 55, do § 2° do art. 58, dos incisos XVI, XVII e XXIII do art. 62 e 
do § 5° do art. 70 da Constituição do Estado.

Origem: PEC 3/2011
Autores: Deputados Sargento Rodrigues,  Alencar da Silveira Jr., Anselmo José 
Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Lerin, Arlen Santiago, Carlin Moura, 
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra, Dilzon Melo, 
Fabiano Tolentino, Gilberto Abramo, Gustavo Perrella, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira, 
João Vítor Xavier, José Henrique, Marques Abreu, Paulo Guedes, Rogério Correia, 
Rômulo Viegas, Sávio Souza Cruz, Tenente Lúcio e Wander Borges.

LCP nº 126, de 2013 Extingue gratificações de função previstas nas Leis Complementares nº 30, de 
10 de agosto de 1993, e nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

Origem: PLC 34/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

LCP nº 127, de 2013 Fixa a carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais.

Origem: PLC 33/2012
Autor: deputado Sargento Rodrigues

LCP nº 128, de 2013 Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime 
próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado 
de Minas Gerais, e a Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, 
que institui a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada (Ugeprevi) do regime 
próprio de previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e 
do regime próprio de previdência dos militares do Estado de Minas Gerais e o 
Conselho Estadual de Previdência (Ceprev), e dá outras providências.

Origem: PLC nº 37/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

LCP nº 129, de 2013 Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), 
o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o 
quantitativo de cargos nas carreiras da PCMG.

Origem: PLC nº 23/2012
Autor: governador em exercício Alberto Pinto Coelho

LCP nº 130, de 2013 Altera a Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe 
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) e dá outras providências.

Origem: PLC nº 30/2012 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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LCP nº 131/2013 Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o 
regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais, cria o Fundo Previdenciário de Minas Gerais (FUNPREV-
MG) e dá outras providências.

Origem: PLC nº 54/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.642, de 2013 Fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado 
para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Origem: PL nº 3.692/2013
Autor: Tribunal de Justiça

Lei nº 20.654, de 2013 Fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público do 
Estado para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Origem: PL nº 3.693/2013
Autor: procurador-geral de Justiça

Lei nº 20.693, de 2013 Dispõe sobre a concessão da licença-paternidade na Assembleia Legislativa e 
sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus servidores referente 
ao ano de 2013; altera dispositivos da Lei nº 17.590, de 20 de Junho de 
2008, que institui o adicional de desempenho (ADE) no âmbito da Assembleia 
Legislativa; extingue a assistência complementar à saúde prestada pelo Fundo 
de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
(Fundhab) e dá outras providências.

Origem: PL nº 4.058/2013
Autora: Mesa da Assembleia

Lei nº 20.710, de 2013 Altera a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do 
grupo de atividades de cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.252/2012
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.715, de 2013 Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Poder Judiciário do Estado referente ao ano de 2013.

Origem: PL nº 3.878/2013
Autor: Tribunal de Justiça

Lei nº 20.748, de 2013 Reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras que menciona, institui 
a gratificação complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado 
de Minas Gerais (ESP-MG), institui a carreira de auditor assistencial estadual do 
Sistema Único de Saúde no Estado e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.843/2013 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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Lei nº 20.802, de 2013 Cria o fundo especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (FEPJ).

Origem: PL nº 3.893/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.804, de 2013 Dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos automotores retidos em 
depósitos sob a custódia do Detran-MG.

Origem: PL nº 524/2011
 Autor: deputado Elismar Prado

Lei nº 20.805, de 2013 Dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas 
para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, 
à renovação da carteira nacional de habilitação e à troca de categoria, e dá 
outra providência.

Origem: PL nº 3.278/2012
Autor: deputado Zé Maia

Lei nº 20.807, de 2013 Dispõe sobre a absorção das fundações educacionais de ensino superior 
associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), de que trata o 
inciso I do § 2º do art. 129 do ato das disposições constitucionais transitórias da 
Constituição do Estado, e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.948/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.825, de 2013 Dispõe sobre a reserva de vagas para adolescentes com deficiência nos 
contratos de aprendizagem firmados pelos órgãos e entidades do Estado.

Origem: PL nº 675/2011
Autor: deputado Sávio Souza Cruz

Lei nº 20.841, de 2013 Cria cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Origem: PL nº 3.587/2012
Autor: procurador-geral de Justiça

Lei nº 20.842, de 2013 Altera o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário 
do Estado.

Origem: PL nº 3.540/2012
Autor: Tribunal de Justiça

Lei nº 20.843, de 2013 Altera a Lei nº 13.165, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Caixa 
Beneficente dos Ex-guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais (CBGC).

Origem: PL nº 428/2011
Autor: deputado Sargento Rodrigues
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Lei nº 20.845, de 2013 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.

Origem: PL nº 4.086/2013 
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.865, de 2013 Altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do 
Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.342/2012
Autor: Tribunal de Justiça

Lei nº 20.982, de 2013 Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Ministério Público do Estado referente ao ano de 2013.

Origem: PL nº 4.214/2013
Autor: procurador-geral de Justiça

Lei nº 20.964, de 2013 Cria cargos nos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da 
Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado.

Origem: PL nº 3.879/2013 
Autor: Tribunal de Justiça

RAL nº 5.387, de 2013 Acrescenta dispositivos à Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, 
que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais.

Origem: PRE nº 3.802/2013 
Autor: Mesa da Assembleia

RAL nº 5.437, de 2013 Dispõe sobre a restituição simbólica do mandato de deputado estadual de 
Armando Ziller, eleito em 1947 pelo Partido Comunista do Brasil (PCB).

Origem: PRE nº 4.163/2013 
Autora: deputada Luzia Ferreira

RAL nº 5.439, de 2013 Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2006.

Origem: PRE nº 1.826/2007 
Autora: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

RAL nº 5.440, de 2013 Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2007.

Origem: PRE nº 2.867/2008 
Autora: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

RAL nº 5.441, de 2013 Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2008.

Origem: PRE nº 3.996/2009 
Autora: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Assistência Social

Lei nº 20.692, de 2013 Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe 
sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

Origem: PL nº 2.525/2011
Autor: deputado Marques Abreu

Lei nº 20.828, de 2013 Altera a Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente, 
no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de uso 
corrente, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras).

Origem: PL. nº 348/2011
Autor: deputado Fred Costa

Lei nº 20.846, de 2013 Institui a política estadual para a população em situação de rua.

Origem: PL. nº 767/2011
Autor: deputado Wander Borges

Ciência, Tecnologia e Inovação

 Lei nº 20.704, de 2013 Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro à pessoa física 
que desenvolva projeto de negócio de base tecnológica no Estado e dá outra 
providência.

Origem: PL nº 3.826/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.849, de 2013 Institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar.

Origem: PL nº 376/2011
Autor: deputado Célio Moreira

Cultura

Lei nº 20.694, de 2013 Altera a Lei n° 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão 
de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais 
no Estado.

Origem: PL nº 1.631/2011
Autor: deputado Arlen Santiago

Lei nº 20.709, de 2013 Confere ao Município de Itabira o título de Capital Estadual do Tropeirismo.

Origem: PL nº 2.573/2011
Autor: deputado Gustavo Valadares
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Lei nº 20.800, de 2013 Acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que 
dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, para incluir, entre 
as ações relativas ao patrimônio cultural mineiro, a proteção e a promoção dos 
acervos históricos da Polícia Militar de Minas Gerais.

Origem: PL nº 3.520/2012
Autor: deputado Sargento Rodrigues

Defesa do Consumidor

Lei nº 20.803, de 2013 Dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras 
de cartões de crédito e cartões de afinidade ao atendimento de pessoas com 
deficiência visual.

Origem: PL nº 583/2011
Autor: deputado Elismar Prado

Lei nº 20.809, de 2013 Obriga as seguradoras e as operadoras de planos de assistência à saúde 
a fornecerem ao consumidor livro contendo a relação de credenciados ou 
referenciados.

Origem: PL nº 725/2011
Autor: deputado Gilberto Abramo

 Lei nº 20.810, de 2013 Obriga o fornecedor a proceder ao ajuste de cobrança irregular, na forma que 
especifica.

Origem: PL nº 3.367/2012
Autor: deputado Fred Costa

Lei nº 20.812, de 2013 Torna obrigatória a disponibilização de assentos especiais para pessoas com 
obesidade, nos estabelecimentos que menciona.

Origem: PL nº 375/2011
Autor: deputado Célio Moreira

Lei nº 20.833, de 2013 Obriga hipermercados e supermercados a disporem de local específico para a 
venda de produtos orgânicos.

Origem: PL nº 2.378/2011
Autor: deputado Rômulo Viegas

Lei nº 20.839, de 2013 Dispõe sobre a adoção de mapa de assentos e lugares numerados nos 
estabelecimentos que menciona e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.354/2012
Autor: deputada Liza Prado
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Lei nº 20.844, de 2013 Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que 
estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física 
aos edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da 
Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

Origem: PL nº 996/2011
Autor: deputado Dinis Pinheiro

Direitos Humanos

Lei nº 20.765, de 2013 Institui a Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg).

Origem: PL nº 3.296/2012
Autor: deputada Liza Prado

Educação

Lei nº 20.817, de 2013 Dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.

Origem: PL nº 3.871/2013
Autor: deputado Rogério Correia

 Lei nº 20.829, de 2013 Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades 
que menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino 
estaduais, e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.694/2013
Autor: deputado Anselmo José Domingos

Esporte e Lazer

 Lei nº 20.711, de 2013 Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.685/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.782, de 2013 Dispõe sobre a concessão de Bolsa-atleta e Bolsa-técnico no âmbito do Estado.

Origem: PL nº 3.625/2012
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 21.008, de 2013 Institui o selo Amigo do Esporte.

Origem: PL nº 1.789/2011
Autor: deputado Marques Abreu
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Finanças Públicas

Lei nº 20.630, de 2013 Altera a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Origem: PL nº 3.745/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.756, de 2013 Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com os bancos 
Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica 
Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
os fins que menciona, e dá outras providências.

Origem: PL nº 4.041/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

 Lei nº 20.781, de 2013 Altera a Lei nº 20.251, de 14 de Junho de 2012, que autoriza o Poder Executivo 
a contratar operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento (CAF).

Origem: PL nº 4.213/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.801, de 2013 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em 
favor do Tribunal de Justiça.

Origem: PL nº 4.103/2013
Autor: governador em exercício Alberto Pinto Coelho

Lei nº 20.820, de 2013 Altera a tabela D da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Origem: PL nº 3.514/2012 
Autor: deputado Rogério Correia

Lei nº 20.824, de 2013 Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.937, de 23 de 
dezembro de 2003, e 14.941, de 29 de dezembro de 2003; revoga dispositivo 
da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004; concede incentivo a projetos 
esportivos, e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.968/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.926, de 2013 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em 
favor do Tribunal de Contas.

Origem: PL nº 4.260/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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Lei nº 20.927, de 2013 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em 
favor do Fundo Especial do Ministério Público.

Origem: PL nº 4.353/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.928, de 2013 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em 
favor do Ministério Público.

Origem: PL nº 4.354/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 20.994, de 2013 Autoriza a abertura de crédito adicional ao orçamento fiscal do Estado em favor 
do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar e do Fundo Especial do 
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Origem: PL nº 4.601/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Lei nº 21.007, de 2013 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em 
favor da Assembleia Legislativa.

Origem:  PL nº 4.671/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Indústria, Comércio e Serviços

Lei nº 20.826, de 2013 Institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Origem: PL nº 3.869/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Meio Ambiente

Lei nº 20.922, de 2013 Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

Origem: PL nº 276/2011
Autor: deputado Paulo Guedes

Saneamento Básico

Lei nº 20.822, de 2013 Cria e extingue cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e 
gratificações temporárias estratégicas; institui as carreiras de analista fiscal e de 
regulação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e 
de gestor de regulação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no âmbito da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) e dá 
outras providências.

Origem: PL nº 3.688/2013
Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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Lei nº 21.015, de 2013 Dispõe sobre a concessão do Selo Verde de Qualidade e Eficiência no Controle e 
Tratamento do Esgotamento Sanitário (Selo Verde).

Origem: PL nº 690/2011 
Autor: deputado Arlen Santiago

Saúde Pública

Lei nº 20.658, de 2013 Dispõe sobre o apoio, a ser oferecido pelo Estado ao Sistema Único de Saúde, 
de unidades móveis de prevenção ao câncer.

Origem: PL nº 2.197/2011
Autor: deputado Doutor Wilson Batista

Lei nº 20.811, de 2013 Torna obrigatória a notificação, pela rede de saúde, aos órgãos de segurança 
pública, do atendimento à pessoa ferida.

Origem: PL nº 3.271/2012
Autor: deputado Sargento Rodrigues

Lei nº 20.813, de 2013 Torna obrigatória a afixação de cartazes nos locais que menciona, informando o 
direito assegurado à criança e ao adolescente de ter acompanhante em caso de 
internação.

Origem: PL nº 1.326/2011
Autora: deputada Ana Maria Resende

Lei nº 20.819, de 2013 Altera a Lei nº 14.312, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre a realização, 
nos hospitais da rede pública estadual, do exame de emissões evocadas 
otoacústicas e dá outras providências.

Origem: PL nº 606/2011
Autor: deputado Arlen Santiago

 Lei nº 20.835, de 2013 Altera o art. 2º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe sobre a 
ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

Origem: PL nº 1.839/2011
Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva

Trabalho, Emprego e Renda

Lei nº 20.837, de 2013 Acrescenta artigo à Lei nº 20.711, de 11 de junho de 2013, que dispõe sobre 
medidas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e à Copa do Mundo Fifa 
2014, e dá outras providências.

Origem: PL nº 3.609/2012
Autor: deputado Gustavo Perrella
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Lei nº 20.848, de 2013 Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro 
de 2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às 
pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

Origem: PL nº 1.100/2011
Autor: deputado Agostinho Patrus Filho

Fonte: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)

Quadro 3 – Proposições em fase final de tramitação, por tema

Identificação Ementa / Autor

Administração Pública

PLC nº 27/2012 Modifica dispositivos e acrescenta a alínea “b”ao art 114 da Lei Complementar 
102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais.

Autor: Tribunal de Contas

PLC nº 53/2013 Institui o regime de previdência complementar para servidores públicos titulares 
de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros dos Poderes, do Ministério 
Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 
fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata 
o art. 40 da Constituição da República; autoriza a criação de entidade fechada de 
previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 1.651/2011 Reconhece o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais como órgão 
consultivo oficial do Estado.

Autor: deputado Luiz Henrique

PL nº 2.345/2011 Dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG.

Autor: deputado Luiz Humberto Carneiro

PL nº 3.874/2013 Dispõe sobre o processo de designação, a avaliação de desempenho específica 
e o prêmio de produtividade de vigilância em saúde das autoridades sanitárias 
de vigilância em saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais e altera a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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PL nº 3.950/2013 Dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos conselheiros tutelares no Estado 
e dá outras providências.

Autor: deputado Arlen Santiago

PL nº 4.040/2013 Dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo agente de segurança penitenciário 
de que trata a Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.180/2013 Altera o anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009 que uniformiza 
os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores 
e benefícios por  órgãos e entidades da administração pública estadual, 
compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.439/2013 Extingue o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.440/2013 Altera a Lei Delegada 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a 
organização básica e a estrutura administrativa pública do Poder Executivo do 
Estado, e a Lei Delegada 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a 
estrutura orgânica da Administração pública do Poder Executivo do Estado de 
Minas Gerais, e dá outras providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.441/2013 Extingue o Departamento Estadual de Telecomunicações (DETEL) e dá outras 
providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.442/2013 Extingue a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais 
(ADEMG) e dá outras providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.443/2013 Dispõe sobre a absorção, pelo Instituto de Geociências aplicadas (IGA), da 
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), e dá outras providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.550/2013 Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2012-
2015), para o exercício de 2014.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia
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PL nº 4.551/2013 Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas 
Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado 
para o exercício de 2014 (LOA 2014).

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.646/2013 Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no 
Estado.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.647/2013 Reajusta o subsídio das carreiras do grupo de atividades de educação básica e 
dá outras providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.648/2013 Altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, a Lei Delegada 180, de 20 
de janeiro de 2011, a Lei Delegada 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá outras 
providências (altera área de abrangência, estrutura administrativa e cargos do 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE).

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.740/2013 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.745/2013 Incorpora a gratificação complementar ao vencimento básico dos servidores das 
carreiras que menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de analista de 
hematologia e hemoterapia a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.785/2013 Altera dispositivos da Resolução 5.100, de 29 de junho de 1991, que dispõe sobre o 
apoio às atividades de representação político-parlamentar e dá outras providências, 
e da Resolução 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o sistema de carreira 
dos servidores da secretaria da Assembleia Legislativa, e dá outras providências.

Autor: Mesa da Assembleia

PRE nº 4.784/2013 Fixa normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

Autor: Mesa da Assembleia
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Agropecuária 

PL nº 2.547/2011 Incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura familiar no 
Estado e dá outras providências.

Autor: deputado Adelmo Carneiro Leão

PL nº 177/2011 Institui a Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural (PEDBR) e dá 
outras providências.

Autor: deputado Rogério Correia

Assistência Social

PL nº 493/2011 Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política 
estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

Autor: deputado Alencar da Silveira Jr.

PL nº 1.211/2011 Institui o “selo jovem” e dá outras providências.

Autor: deputado Gustavo Valadares

PL nº 3.704/2013 Dispõe sobre a afixação de cartazes nas casas lotéricas do Estado, informando 
sobre a proibição da venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e 
adolescentes, e dá outras providências.

Autor: deputado Cabo Júlio

Cultura

PL nº 1.066/2011 Institui o estatuto de museus e dá outras providências.

Autor: deputado Dinis Pinheiro

Defesa do Consumidor

PL nº 425/2011 Dispõe sobre a divulgação do direito à gratuidade de serviços bancários 
considerados essenciais na forma do art. 2º da Resolução do Conselho 
Monetário Nacional nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, no âmbito das 
repartições públicas estaduais de Minas Gerais.

Autor: deputado Sargento Rodrigues



RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

 2
01

3

39

PL nº 2.176/2011 Disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de 
compra coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento para essas 
empresas no Estado e dá outras providências.

Autor: deputado Leonardo Moreira

PL nº 2.504/2011 Dispõe sobre a comercialização e distribuição de canudos plásticos para 
consumo de bebidas e outros alimentos líquidos.

Autor: deputado Arlen Santiago 

PL nº 3.258/2012 Dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e 
sobre o cadastro de fornecedores no Estado.

Autor: deputado Paulo Lamac

PL nº 1.023/2011 Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá 
outras providências.

Autor: deputado Leonardo Moreira

Direitos Humanos

PL nº 883/2011 Institui a política estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais.

Autor: deputado Carlin Moura 

PL nº 1.346/2011 Estabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de combate à 
discriminação racial e dá outras providências.

Autores: deputado Durval Ângelo
             deputado André Quintão

PL nº 2.580/2011 Institui no âmbito do Estado políticas públicas de equidade de gênero, 
objetivando coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho urbano e 
rural, bem como no âmbito dos entes de direito público externo, das empresas 
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, e dá outras 
providências.

Autor: deputado Pompilio Canavez



40

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
13

PL nº 3.811/2013 Institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas 
Gerais – PPDDH-MG.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.771/2013 Proíbe a prática do trote estudantil violento nos estabelecimentos de ensino 
integrantes do Sistema Estadual de Educação.

Autores: deputada Maria Tereza Lara
             deputado Marques Abreu

Educação

PL nº 1.617/2011 Altera a Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino 
religioso na rede pública estadual de ensino, e dá outras providências.

Autora: deputada Rosângela Reis

Energia

PL nº 615/2011 Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento 
do setor de petróleo e de gás natural no âmbito do Estado.

Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Finanças Públicas

PL nº 4.189/2013 Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.352/2013 Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.454/2013 Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Autor: deputado Lafayette de Andrada
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Indústria, Comércio e Serviços

PL nº 1.259/2011 Proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos 
de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 
amianto na sua composição, e dá outras providências.

Autor: deputado Leonardo Moreira

Meio Ambiente

PL nº 732/2011 Institui o sistema estadual para prevenção e alerta de catástrofes e desastres 
naturais.

Autor: deputado Antônio Carlos Arantes

PL nº 3.649/2012 Estabelece os limites do monumento natural estadual Pico do Ibituruna, no 
Município de Governador Valadares, e dá outras providências.

Autor: governador Antonio Augusto Junho Anastasia

PL nº 4.544/2013 Altera a Lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006, que cria a Área de Proteção 
Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, 
e dá outras providências.

Autor: deputado Ivair Nogueira

PL nº 4.787/2013 Proíbe, no território do Estado de Minas Gerais, a apresentação, a manutenção 
e a utilização de animais selváticos ou domésticos, sejam nativos ou exóticos, 
em espetáculos circenses ou quaisquer eventos que explorarem essas 
práticas.

Autor: deputado Alencar da Silveira Jr.

Saúde Pública

PL nº 701/2011 Obriga a inserção de orientações sobre melhoria da qualidade de vida no verso 
dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde.

Autor: deputado Arlen Santiago

PL nº 3.621/2012 Dispõe sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais 
das redes pública e privada de saúde do Estado.

Autor: deputado Doutor Wilson Batista
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PL nº 79/2011 Institui a Política Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata.

Autora: deputada Liza Prado

Trabalho, Emprego e Renda

PL nº 777/2011 Dispõe sobre reserva de vaga para afrobrasileiros em peça publicitária de órgão 
das administrações públicas direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

Autor: deputado Carlin Moura

PL nº 2.597/2011 Institui a Política Estadual para o Exercício da Atividade Profissional de Cuidador 
de Idoso.

Autora: deputada Ana Maria Resende 

PL nº 2.748/2011 Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de 
qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em 
condições análogas.

Autor: deputado Leonardo Moreira

Fonte: Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)

Normas de Efeito Concreto

Além da legislação já apresentada, o Parlamento mineiro produz também normas cujo conteúdo não 
apresenta as características de generalidade e abstração próprias das leis em sentido formal e mate-
rial, as chamadas leis de efeito concreto.

Entre elas estão declarações de utilidade pública, autorizações de alienação de imóvel pelo Poder Exe-
cutivo, instituição de datas comemorativas e denominações de próprios públicos. Constituem normas 
de efeito concreto também as resoluções da Assembleia que ratificam a concessão de regime especial 
de tributação ou a celebração de convênios do Confaz.

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – Trata-se do reconhecimento do poder público, por meio 
de lei, a entidades que prestam relevantes serviços, sem fins lucrativos, à comunidade. Embora não 
haja nenhum direito automático decorrente da posse do título, a entidade poderá reivindicar isenção 
de contribuições destinadas à seguridade social, ao pagamento de emolumentos (taxas cobradas por 
cartórios) e a financiamentos. Para que seja declarada como de utilidade pública, são levados em conta 
critérios como o funcionamento da entidade há mais de um ano, a natureza voluntária e não remune-
rada dos cargos de direção da entidade e a idoneidade de seus diretores, havendo a possibilidade de 
revogação do título nos casos de desvio de finalidade ou descumprimento dos requisitos mencionados. 

Os gráficos a seguir mostram as áreas de atuação das 269 entidades beneficiadas pelas leis de utili-
dade pública aprovadas em 2013.
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Figura 2 – Áreas de atuação das entidades beneficiadas
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Fonte: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)

Figura 3 – Entidades beneficiadas, por região do Estado
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Fonte: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
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ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – O Poder Legislativo autoriza, por meio de lei, a alienação de imóveis públicos, 
na modalidade de compra, venda, permuta ou doação, sempre em consonância com o interesse público. 
Esses imóveis são utilizados, principalmente, para o desenvolvimento de atividades nas áreas de saúde, 
educação e assistência social, em prol da comunidade onde se situam.

DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO E INSTITUIÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS – São também 
leis de efeito concreto aquelas que dão denominação a próprios públicos, homenageando cidadãos 
falecidos merecedores da consideração de sua comunidade, bem como as que instituem datas come-
morativas, para celebração de fatos históricos e outras tradições culturais do Estado.

RATIFICAÇÃO OU REJEIÇÃO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL 
DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ) – Compete à Assembleia Legislativa, por meio de resolução, ra-
tificar ou rejeitar convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
Esses convênios abrangem a concessão e a revogação de benefícios fiscais do ICMS, com o objetivo 
de evitar conflitos entre os Estados. A concessão de benefícios depende sempre de decisão unânime 
dos Estados representados.

REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO – A Assembleia ratifica, por meio de resolução, a concessão 
de regime especial de tributação por parte do Estado, com o objetivo de proteger a economia mineira, 
em caso de concessão, por outra unidade da Federação, de benefício fiscal ou financeiro-fiscal não 
aprovado em convênio do Confaz. Regimes especiais de tributação também são concedidos a empre-
sas signatárias de protocolo de intenções, pelo qual se comprometem a realizar investimentos e gerar 
empregos no Estado, bem como a empresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Comércio Exterior (Pró-Confins).

Quadro 4 – Normas de efeito concreto e proposições em fase final de transformação em lei 
de efeito concreto, por tema

Leis de efeito concreto Leis aprovadas
Proposições em fase final 

de tramitação

Declaração de utilidade pública 269 49

Doação de imóveis 21 43

Datas comemorativas 7 5

Denominação de próprio público 26 8

Concessão de regime especial de tributação 38 -

Ratificação de convênio do Confaz 30 -

TOTAL 391 105

TOTAL GERAL 464 159

Fontes: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)
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Quadro 5 – Resumo da produção legislativa em 2013

Produção Legislativa Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Legislação temática 73 54

Leis de efeito concreto 391 105

TOTAL GERAL 464 159

Fontes: Banco de Dados de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG)
Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)

Processo legislativo além da votação de projetos

O processo legislativo compreende também a análise das demais matérias em tramitação, que somam 
2.084 até o momento. O número total inclui projetos de lei complementar, propostas de emenda à 
Constituição e projetos de lei (com exceção dos relativos às leis de efeito concreto), que são numera-
dos, publicados e submetidos à apreciação das comissões, antes de seguir para o Plenário. Nem todos 
serão aprovados até o final da legislatura, mas a sua quantificação mostra o volume de trabalho das 
várias áreas envolvidas na análise das matérias em tramitação.
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MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Acompanhamento de políticas públicas:
planejamento, fiscalização e participação popular 

Política pública pode ser entendida como um sistema de decisões que visa manter ou modificar a 
realidade por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e de alocação dos recursos 
necessários para se atingir objetivos previamente estabelecidos.

O processo de formulação e de implantação de uma política pública envolve diversas fases, não neces-
sariamente sequenciais e obrigatórias, compondo o chamado ciclo de políticas públicas, representado 
no diagrama abaixo: 

Figura 4 – Ciclo de políticas públicas

  

  

Fonte: Site Políticas Públicas ao seu Alcance
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O Poder Legislativo intervém no ciclo de formação de uma política pública desde a etapa de identifica-
ção de um problema público, participando, também, na conformação da agenda, na deliberação sobre 
a melhor alternativa para o enfrentamento da questão e no acompanhamento da implementação da 
política concebida para solucioná-la.

A Assembleia cria oportunidades para a participação dos cidadãos no ciclo das politicas públicas por 
meio de diversas práticas institucionais, tais como seminários legislativos, fóruns técnicos, ciclos de 
debates, audiências públicas, debates públicos e consultas públicas via internet. 

Planejamento e orçamento público

O sistema de planejamento e orçamento é formado por quatro leis, de iniciativa do Poder Executivo, que 
dispõem sobre a execução das políticas públicas: 

• Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) – planejamento de longo prazo que define    
   grandes áreas de atuação do Estado, organizadas em Redes de Desenvolvimento Integrado;
• Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) – planejamento de médio prazo, que define  
   os programas e ações para cada Rede de Desenvolvimento Integrado a serem desenvolvidos  
   por um período de quatro anos;
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – que orienta a elaboração da lei orçamentária anual, e 
• Lei Orçamentária Anual (LOA) – que estabelece receitas e despesas para o exercício fiscal. 

Revisão participativa do PPAG

Durante a vigência de um planejamento plurianual, o governo do Estado encaminha anualmente à 
ALMG o projeto de lei de revisão do PPAG para o exercício seguinte, com vistas a realizar os ajustes 
em ações e programas necessários à consecução dos objetivos do plano e, com isso, garantir o alinha-
mento com a Lei Orçamentária Anual.

Desde 2003, as audiências públicas de revisão do PPAG constituem uma oportunidade para qualquer 
pessoa ou entidade da sociedade civil sugerir mudanças nos projetos estruturadores executados pelo 
governo estadual. Assim, a população pode intervir de maneira efetiva no processo de planejamento 
orçamentário estadual.

Em agosto e setembro de 2013, as comissões permanentes da Assembleia promoveram audiências 
públicas de monitoramento de políticas públicas, durante as quais, em conjunto com a sociedade e os 
gestores, avaliaram a execução física e financeira, no período de janeiro a junho de 2013, das ações dos 
programas estruturadores e dos programas associados e especiais que tiveram emendas por sugestão 
popular ao PPAG 2012-2015 para o exercício 2013. Os deputados,  desempenhando o papel de media-
dores dos debates, analisaram a atuação do governo e apresentaram ao público as atividades da Casa 
referentes à política pública pertinente a cada comissão. Tais audiências, além de tornarem mais transpa-
rente o trabalho do poder público, possibilitaram a obtenção de informações  estratégicas para subsidiar 
o processo de revisão do PPAG, realizado em outubro e novembro de 2013 para o exercício de 2014.

Em setembro de 2013, o Poder Executivo encaminhou à ALMG o PL nº 4.550/2013, que contém a 
proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014. A proposição foi debatida em au-
diências públicas promovidas por várias comissões temáticas, sob a coordenação das Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Participação Popular. 
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No interior, ocorreram audiências públicas em Araçuaí, representando a região do Jequitinhonha/Mucu-
ri, em 21 de outubro; em Montes Claros, representando o Norte de Minas, em 25 de outubro; em Ubá, 
representando a Zona da Mata, em 30 de outubro; e em Paraguaçu, representando o Sul de Minas, 
no dia 1º de novembro. Na Capital, aconteceram audiências públicas entre os dias 4 e 6 de novembro. 

Nessas audiências públicas, cuja finalidade é debater e aprimorar a proposta de revisão do PPAG, par-
lamentares, gestores e sociedade civil apresentaram sugestões relativas às ações previstas, inclusive 
de alterações nos seus objetivos, finalidades, distribuição regional e destinação de recursos. O quadro 
abaixo traz um balanço quantitativo das 261 sugestões populares, de acordo com o local de realização 
do evento em que foram apresentadas.

Quadro 6 – Sugestões populares apresentadas por evento 

Evento Nº de sugestões populares

Araçuaí 53

Montes Claros 9

Ubá 16

Paraguaçu 15

Belo Horizonte 168

TOTAL 261

Fonte: Sistema de Propostas Populares ao PPAG (SPP03)
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As 261 sugestões populares apresentadas foram aglutinadas por similaridade e geraram 164 Propos-
tas de Ação Legislativa (PLEs). Das 164 PLEs, 11 foram anexadas por similaridade, resultando em 153 
PLEs, que foram distribuídas à Comissão de Participação Popular, para receberem parecer por seu 
acolhimento ou rejeição. 

As PLEs que receberam parecer pelo acolhimento foram transformadas em  proposições legislativas 
de autoria da Comissão de Participação Popular, resultando em 51 emendas ao PPAG, 42 emendas à 
LOA, 154 requerimentos e uma emenda ao Projeto de Lei nº 4.440/2013, que altera as Leis Delegadas 
n°s 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura administrativa 
pública do Poder Executivo do Estado, e 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura 
orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras provi-
dências, conhecido como um dos projetos de lei em tramitação que tratam da reforma administrativa 
do Executivo Estadual. Tais proposições passaram, então, a tramitar na Assembleia, seguindo o rito do 
processo legislativo regimentalmente previsto. 

As PLEs aprovadas como emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício 
2014, e do orçamento anual, para 2014, foram apreciadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Com a finalidade de assegurar a legitimidade e a efetividade das decisões tomadas du-
rante o processo de apreciação de tais emendas, a comissão promoveu reuniões entre parlamentares 
e representantes do Poder Executivo.

O quadro a seguir demonstra o balanço quantitativo das PLEs apreciadas por Rede de Desenvolvimento 
Integrado e Programas Especiais:

Quadro 7 – Quantitativo de PLEs, de emendas ao PPAG e à LOA e de requerimentos por Rede 
de Desenvolvimento Integrado e Programas Especiais

Rede de 
Desenvolvimento 

Integrado

PLEs 
apreciadas

Emendas 
ao PPAG 

Emendas 
à LOA

Requerimentos

Rede de Atenção em Saúde 13 0 2 18

Rede de Cidades 7 0 1 8

Rede de Ciência, Tecnologia e 
Inovação

1 0 0 2

Rede de Defesa e Segurança 14 5 5 23

Rede de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável

11 4 1 17

Rede de Desenvolvimento Rural 15 7 3 12
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Rede de Desenvolvimento 
Social e Proteção

42 21 17 33

Rede de Educação e 
Desenvolvimento Humano

20 8 7 15

Rede de Governo Integrado, 
Eficiente e Eficaz

5 0 0 3

Rede de Identidade Mineira 18 4 2 15

Rede de Infraestrutura 3 0 1 3

Programas Especiais 4 2 3 5

TOTAL 153 51 42 154

Fonte: Sistema de Propostas Populares ao PPAG (SPP03)

Fiscalização e monitoramento das politicas públicas pelo Poder Legislativo

Monitorar consiste no acompanhamento sistemático da execução das políticas públicas, por meio 
da obtenção de informações que orientam a tomada de decisão dos  parlamentares, com vistas ao 
aprimoramento das políticas públicas no Estado, em sua atuação tanto no campo da fiscalização quan-
to da elaboração legislativa. As comissões, entendidas como repositório das informações temáticas 
acerca das políticas públicas na ALMG, promovem audiências e debates públicos, apreciam pareceres, 
realizam visitas técnicas, aprovam requerimentos com pedidos de providências e de informações a 
órgãos e entidades da administração pública, atividades estas afetas à atividade de monitoramento 
e de fiscalização. Além disso, o assessoramento técnico disponibilizado pela Casa e as informações 
acessíveis pelo Parlamento no exercício do controle externo viabilizam a construção de um arcabouço 
informacional sobre a execução das políticas públicas. 

O papel das comissões para a promoção da participação popular
na fiscalização das políticas públicas

Além de realizarem reuniões e audiências públicas, colhendo subsídios para a apreciação de proposi-
ções, as comissões recebem queixas, petições e representações da população contra atos ou omissões 
de autoridades ou entidades públicas. Essas demandas e críticas dão origem a requerimentos que 
contêm pedidos de informação e de providência, assegurando a participação dos cidadãos na função 
fiscalizadora do Poder Legislativo. 

Por meio dos requerimentos, as comissões e os deputados cobram dos órgãos da administração pú-
blica e de autoridades do Estado providências, como o asfaltamento de trechos de rodovias estaduais, 
a melhoria das instalações de escolas estaduais ou a celeridade na apuração de denúncias de crimes, 
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entre outras ações. Já os requerimentos contendo pedidos de informação são dirigidos a autoridades 
estaduais e têm o objetivo de obter esclarecimentos sobre fatos relacionados à matéria legislativa em 
tramitação ou sujeitos à fiscalização e ao controle da Assembleia. As comissões podem também convo-
car autoridades estaduais a comparecerem à Assembleia para se manifestarem a respeito de assunto 
de interesse público.

Quadro 8 – Requerimentos por comissão e por tipo

Requerimentos 2013

Pedidos de informação ao Poder Executivo Estadual 49

Pedidos de informação ao governo federal, governos municipais e outros órgãos 88

Pedidos de providência 1.551

Fonte: Banco de Dados Matérias em Tramitação (Mate)

Insumos informacionais para o monitoramento das politicas públicas: 
o site Políticas Públicas ao seu Alcance

O site Políticas Públicas ao seu Alcance – http://politicaspublicas.almg.gov.br/ – visa sistematizar in-
formações sobre as políticas públicas executadas pelo Estado de Minas Gerais, com vistas a subsidiar 
a atuação dos parlamentares e das comissões na fiscalização e no acompanhamento de políticas pú-
blicas e o exercício do controle público por parte da sociedade civil. Além disso, mostra a intervenção 
da Assembleia nas diversas etapas do processo de formação de políticas públicas (ciclo de políticas 
públicas).

A utilização das informações disponibilizadas no site no âmbito de atuação das comissões é uma 
prioridade estratégica, visando ao fortalecimento das comissões como espaços de participação da 
sociedade na formulação, no acompanhamento e na avaliação das políticas setoriais do Estado. 

Em 2013, o site foi a principal fonte de informações para as ações de fiscalização e para o monitora-
mento das políticas públicas pelas comissões. Organizado em 22 grandes temas de políticas públicas, 
que estão vinculados ao trabalho das comissões, o site apresenta, na página dedicada a determinada 
política pública, informações de contexto, monitoramento da execução orçamentária, indicadores, le-
gislação básica, além de eventos, audiências públicas, proposições em tramitação que a Assembleia 
sugeriu ou realizou sobre o tema. 

Resultados da participação popular no ciclo de políticas públicas

A participação popular promovida pela Assembleia no processo de formulação de políticas públicas 
vem apresentando resultados significativos. 
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Em 2012, as sugestões populares resultaram em 200 requerimentos de providências, 80 emendas ao 
PPAG e 73 emendas à LOA, mobilizando um total de R$13.000.000,00 para execução no exercício 
2013. 

Entre as emendas à LOA e ao PPAG com parecer pela aprovação da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária, destacam-se temas da agenda ambiental, como a reciclagem e coleta seletiva 
de lixo (Bolsa Reciclagem), e a construção de aterro sanitário. Há também emendas relacionadas à 
agropecuária, como o apoio à cadeia produtiva de queijos artesanais, à agricultura familiar e à produ-
ção cafeeira. 

O tema “Direitos Humanos” recebeu um grande número de emendas visando à estruturação do Nú-
cleo Estadual do Centro de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua e dos Catadores de 
Materiais Recicláveis, à estruturação de Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, entre outros. Os segmentos indígena e 
quilombola também foram contemplados. 

A área da saúde também foi objeto de intervenções significativas para apoio a hospitais e implanta-
ção de Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS-Ad) nos municípios. A inclusão do 
programa Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas é um exemplo de sugestão 
popular acolhida no âmbito da educação. 

No período entre janeiro e dezembro de 2013, 36,84% dos recursos destinados às emendas por su-
gestão popular à LOA foram empenhados e 15,30%, já efetivamente liquidados.

Detalhes da execução das emendas orçamentárias no exercício 2013 podem ser obtidos no site polí-
ticas públicas ao seu alcance.





Ao longo dos últimos 25 anos, a Assembleia de Minas vem se consolidando como ponto de conver-
gência entre o poder público e a sociedade civil na discussão de estratégias e políticas públicas para 
o desenvolvimento do Estado. 

Os meios utilizados pelo Parlamento mineiro para ouvir as reivindicações dos cidadãos e das entidades 
civis organizadas abrangem os seminários legislativos, os fóruns técnicos, os ciclos de debates, as 
audiências públicas de comissões, os debates públicos e as consultas públicas via internet. 

Esse diálogo com os diversos segmentos sociais, tanto da Capital quanto do interior, tem se caracteri-
zado pela transparência que envolve cada etapa do processo e pelo fácil acesso de todos os interes-
sados à informação produzida.

Os resultados dessa parceria entre o Parlamento e os cidadãos mineiros, em 2013, são apresentados 
no quadro abaixo:

Quadro 9 – Atividades com participação da sociedade

Atividades
Realização

Período Local

Encontros regionais de prestação de contas – Biênio 
2011-2012

18/2 a 
11/4/2013

Interior 
(20 municípios)

Fórum Técnico Mobilidade Urbana: Construindo Cidades 
Inteligentes
Reunião de lançamento

20/2/2013 Belo Horizonte

REPRESENTAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO
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Movimento Assine + Saúde: Caravana da Saúde
8/3 a 

2/7/2013

Belo Horizonte e  
interior 

(12 municípios)

Debate público Apuração Penal e Direitos Humanos
Realização: Comissão de Direitos Humanos

8/4/2013 Belo Horizonte

Debate público A Proposta de Parceria Público-Privada 
e a Coleta Seletiva na Gestão de Resíduos Sólidos da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Realização: Comissão de Participação Popular

6/5/2013 Belo Horizonte

Debate público Implantação da Norma Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (NOB Suas 2012)
Realização: Comissão de Participação Popular

25/4 a 
27/5/2013

Belo Horizonte 
e interior (cinco 

municípios)

Debate público Terceirização sem Limite do Projeto 
de Lei Federal nº 4.330/2004 e a Violação de Direitos 
Humanos
Realização: Comissão de Direitos Humanos

10/6/2013 Belo Horizonte

Movimento Idade com Qualidade
Reunião de lançamento

11/6/2013 Belo Horizonte

Ciclo de debates Mobilidade Urbana: Construindo 
Cidades Inteligentes
Evento preparatório do fórum técnico com o mesmo nome

13 e 
14/6/2013

Belo Horizonte

Fórum Técnico Mobilidade Urbana: Construindo Cidades 
Inteligentes
Encontros nas Regiões Metropolitanas do Vale do Aço (RMVA) 
e de Belo Horizonte (RMBH)

17 e 
18/6/2013

20 e 
21/6/2013

Timóteo (RMVA) e 
Betim (RMBH)

Ciclo de debates Um Novo Olhar sobre a Dependência 
Química

24 e 
25/6/2013

Belo Horizonte

Debate público Educação do Campo em Minas Gerais
Realização: Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

9/8/2013 Belo Horizonte

2ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas e 
Caminhada pela Paz nas Escolas

10/8/2013 Belo Horizonte

Debate público Avanços e Desafios na Articulação e na 
Formulação de Políticas Públicas: 30 anos do Conselho 
Estadual da Mulher
Realização: Comissão de Participação Popular

26/8/2013 Belo Horizonte

3ª Conferência Estadual de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial de Minas Gerais
Parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social de Minas Gerais e a Assembleia de Minas

28 a 
30/8/2013

Caeté

Ciclo de debates 10 Anos da Comissão de Participação 
Popular

29 e 
30/8/2013

Belo Horizonte

Fórum técnico Mobilidade Urbana: Construindo Cidades 
Inteligentes
Encontro estadual

19 e 
20/9/2013

Belo Horizonte
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5ª Conferência das Cidades de Minas Gerais
Parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana de Minas Gerais e a Assembleia 
de Minas

19 e 
20/9/2013

Jabuticatubas

3ª Conferência Estadual de Cultura de Minas Gerais 
Parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura de Minas 
Gerais e a Assembleia de Minas, que sediou o evento

25 a 
27/6/2013

Belo Horizonte

Ciclo de debates 10 Anos do Estatuto do Idoso – 
Avanços e Desafios para um Envelhecimento Digno
Atividade integrante do movimento Idade com Qualidade

1º/10/2013 Belo Horizonte

Debate público Habitação e Direitos Humanos
Realização: Comissão de Direitos Humanos

4/10/2013 Belo Horizonte

Debate público Política Nacional de Aquicultura e Pesca 
em Minas Gerais
Realização: Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial

21/10/2013 Belo Horizonte

4ª Conferência Metropolitana da RMBH – etapa 
preparatória de eleição de delegados
Parceria entre a Agência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e a Assembleia de Minas, que 
sediou essa etapa nas dependências da Escola do Legislativo

21/10/2013 Belo Horizonte

Encontros regionais Agenda com os Municípios: 
Construindo Planos Municipais de Mobilidade
Oficinas temáticas integrantes do Fórum Técnico Mobilidade 
Urbana: Construindo Cidades Inteligentes

6/11 a 
2/12/2013

Interior 
(11 municípios)

Debate público Pronatec/Brasil sem Miséria: Pactuação 
de Vagas e Cursos para 2014
Realização: Comissão de Participação Popular

11/11/2013 Belo Horizonte

Debate público Apoio à Transformação dos Centros 
de Educação Tecnológica (Cefets) em Universidades 
Tecnológicas
Realização: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

22/11/2013 Belo Horizonte

Debate público Turismo Criativo e Oportunidades de 
Desenvolvimento para o Setor em Minas Gerais
Realização: Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo

25/11/2013 Belo Horizonte

Debate público A Legislação de Proteção aos Animais
Realização: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

26/11/2013 Belo Horizonte

Debate público Trabalhando em Rede no Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher
Realização: Comissões de Direitos Humanos e de Segurança 
Pública

2/12/2013 Belo Horizonte

Debate público Garantias Fundamentais da Pessoa 
Idosa: Dignidade aos Servidores Aposentados do Estado 
de Minas Gerais
Realização: Comissão de Direitos Humanos

6/12/2013 Belo Horizonte

Fonte: Sistema de Eventos Institucionais (SEI)
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Destacam-se, do quadro anterior, determinadas atividades, salientando-se suas principais características.

ENCONTROS REGIONAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
BIÊNIO 2011-2013

Descrição: 
Entre fevereiro e abril de 2013, a Assembleia 
de Minas realizou 20 encontros regionais para 
apresentar o trabalho desenvolvido nos últimos 
dois anos, prestando contas de suas atividades 
aos cidadãos do Estado. Nesses encontros, os 
participantes apresentaram sugestões para a 
agenda da Assembleia para o biênio 2013-2015, 
identificando o que deve ser priorizado pelos 
deputados nesse período. A significativa presença 
dos cidadãos mineiros nesses encontros regionais 
e o interesse demonstrado em pautar a agenda 
da ALMG reafirmam o compromisso desta Casa 
em dar transparência à sua atuação, estabelecer 
o diálogo com os cidadãos e promover melhores 
condições de vida para os mineiros.

Regionalização: 
20 encontros
Juiz de Fora (Mata – 18/2/2013)
Barbacena (Central – 18/2/2013) 
Itabira (Central – 21/2/2013)
Unaí (Noroeste de Minas – 28/2/2013)
Governador Valadares (Rio Doce – 4/3/2013)
Caratinga (Rio Doce – 4/3/2013)
Curvelo (Central – 7/3/2013)
Montes Claros (Norte – 7/3/2013) 
Teófilo Otôni (Jequitinhonha/Mucuri – 11/3/2013)
Capelinha (Jequitinhonha/Mucuri – 11/3/2013)
Patrocínio (Alto Paranaíba – 14/3/2013)
Uberlândia (Triângulo – 14/3/2013)
São Lourenço (Sul de Minas – 18/3/2013)
Santa Rita do Sapucaí (Sul de Minas – 18/3/2013)
Muriaé (Mata – 21/3/2013)
Uberaba (Triângulo – 22/3/2013) 
Varginha (Sul de Minas – 25/3/2013)
Formiga (Centro-Oeste de Minas – 25/3/2013)
Coronel Fabriciano (Rio Doce – 8/4/2013)
Araçuaí (Jequitinhonha/Mucuri – 11/4/2013)

Números do evento:
Participantes inscritos: 3.959
Municípios envolvidos: 425
Entidades mobilizadas: 1.332
Propostas apresentadas: 673

Desdobramento em 2013: 
21/8/2013 – Entrega aos presidentes das comissões da ALMG, durante a reunião de Abertura do 
Monitoramento de Políticas Públicas 2013, de documento contendo a análise das propostas apresentadas 
nos Encontros Regionais de Prestação de Contas, que resultaram, após indexação, em 1.332 sugestões 
para a atuação dos deputados mineiros nas diversas áreas temáticas de políticas públicas, no biênio
 2013-2015.
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FÓRUM TÉCNICO
MOBILIDADE URBANA: CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES

Descrição: 
Realizado como contribuição da ALMG para o 
debate de tema tão importante aos municípios 
mineiros, esse evento institucional, construído 
coletivamente e em variadas etapas desde o mês 
de março, procurou abordar a mobilidade urbana 
em suas múltiplas dimensões, considerando 
especialmente as demandas trazidas pela 
publicação da Lei Federal nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012, que institui as diretrizes para a 
Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Objetivos: 
(1) mobilizar o poder público e a sociedade civil em 
torno do tema da mobilidade urbana e da construção 
de cidades inteligentes e sustentáveis; (2) discutir 
os principais desafios e alternativas para a questão 
da mobilidade urbana nas diversas regiões de Minas 
Gerais, priorizando a realidade dos municípios 
com mais de 20 mil habitantes, tendo em vista 
as demandas apresentadas pela Lei Federal nº 
12.587, de 2012, que institui as diretrizes para a 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; (3) buscar 
a sensibilização de agentes públicos, da sociedade 
civil organizada, dos trabalhadores nos sistemas 
de transporte e da população em geral para a 
construção dos Planos Municipais de Mobilidade, 
em atendimento à Lei Federal de Mobilidade Urbana; 
(4) receber contribuições e propostas relativas 
à mobilidade urbana e à construção de cidades 
inteligentes e sustentáveis.

Continua...

Reunião de lançamento:
20 de fevereiro de 2013
Plenário da ALMG

Comissão organizadora: 
Oitenta e quatro instituições da sociedade civil 
organizada e do poder público participaram 
da formatação do evento em 11 reuniões 
preparatórias.
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FÓRUM TÉCNICO
MOBILIDADE URBANA: CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES

Consulta pública (online):
15 de maio a 31 de julho de 2013 
Portal da Assembleia

Interiorização: 
11 encontros regionais
Agenda com os Municípios: Construindo Planos 
Municipais de Mobilidade Urbana

• Montes Claros (Norte de Minas – 
   6/11/2013)
• Viçosa (Mata – 11/11/2013)
• Teófilo Otôni (Jequitinhonha/Mucuri – 
   13/11/2013)
• Governador Valadares (Rio Doce – 
   14/11/2013) 
• Conselheiro Lafaiete (Central – 18/11/2013)
• Uberlândia (Triângulo – 20/11/2013) 
• Patos de Minas (Alto Paranaíba/Noroeste – 
   21/11/2013)
• Curvelo (Central – 25/11/2013) 
• Divinópolis (Centro-Oeste de Minas – 
   27/11/2013)
• Varginha (Sul de Minas – 28/11/2013)
• Nova Lima (RMBH – 2/12/2013)

Descrição: 
Cada evento incluiu painéis, oficinas e debates 
sobre a construção de Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana, em atendimento à Lei Federal 
nº 12.587, de 2012, que tornou obrigatória a 
estruturação de tais planos para municípios com 
mais de 20 mil habitantes.

Sugestões recebidas: 210

Ciclo de debates (etapa preparatória):
13 e 14 de junho de 2013 – Plenário da ALMG

Participantes: 286 Expositores: 22

Entidades: 142 Municípios: 31

Encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço
17 e 18 de junho de 2013 – Timóteo – MG

Propostas aprovadas: 84

Participantes: 116 Expositores: 15

Entidades: 41 Municípios: 6

Encontro da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
20 e 21 de junho de 2013 – Betim 

Propostas aprovadas: 65

Participantes: 131 Expositores: 11

Entidades: 51 Municípios: 10

Encontro estadual
19 e 20 de setembro de 2013 – Plenário da ALMG

Participantes: 298 Expositores: 12 Participantes: 702 Expositores: 36

Entidades: 163 Municípios: 66 Entidades: 261 Municípios: 122

Desdobramentos importantes: 
• Estruturação, sob a coordenação da Escola do Legislativo da ALMG, de curso a distância sobre os 
desafios e alternativas para a construção dos planos municipais de mobilidade urbana, previsto para ser 
disponibilizado em 2014.

• 4 a 7/6/2013 – Participação da ALMG no III Congresso As Melhores Práticas SIBRT na América Latina, 
realizado em Belo Horizonte, ocasião na qual a Casa recebeu a visita do ex-governador do Paraná e 
renomado urbanista Jaime Lerner, que compartilhou sua experiência com parlamentares e representantes 
de entidades da comissão organizadora desse fórum técnico.
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MOVIMENTO 
ASSINE + SAÚDE

Descrição: 
Campanha por meio da qual a ALMG, por iniciativa 
da Mesa e da Comissão de Saúde, une-se aos 
esforços capitaneados nacionalmente pela 
Associação Médica Brasileira (AMB), pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e pela Academia Nacional 
de Medicina (ANM) para colher assinaturas para 
apresentação ao Congresso Nacional de projeto de 
lei complementar de iniciativa popular para garantir 
o investimento de 10% da receita corrente bruta da 
União na saúde pública.

Interiorização: 
12 encontros da Caravana da Saúde em:
Virginópolis (8/3/2013)
Passa-Quatro (18/4/2013) 
Rio Casca (23/4/2013)
Nova Lima (7/5/2013)
Itamarandiba (15/5/2013)
Águas Formosas (16/5/2013)
Almenara (16/5/2013)
Pouso Alegre (24/5/2013) 
Conceição das Alagoas (6/6/2013)
Nepomuceno (10/6/2013)
Paraopeba (12/6/2013)
Ipatinga (2/7/2013)

Desdobramentos em 2013: 
• Coleta total de assinaturas – 615.986 até 9/8/2013.

• Variadas ações de visibilidade e mobilização e adesão de diversos municípios e de instituições 
governamentais e não governamentais à coleta de assinaturas.

• 10/4/2013 – Participação da ALMG no Ato em Defesa da Saúde Pública (10/4/13, em Brasília), realizado 
pelo Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública (Saúde + 10), que redundou na instalação da 
Comissão Especial de Financiamento da Saúde da Câmara dos Deputados.

• 14/8/2013 – Caravana à Brasília para entrega das 615 mil assinaturas da campanha Minas Assina + 
Saúde ao Congresso Nacional (14/8/2013).

• 29/8/2013 – Em resposta ao movimento de coleta de assinaturas, a Comissão de Legislação 
Participativa da Câmara dos Deputados apresentou o Projeto de Lei Complementar nº 321/2013 (em 
tramitação), que altera dispositivos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, tornando 
obrigatória a aplicação pela União de mais recursos no Sistema Único de Saúde.

Destaques anteriores:

• 13/4/2012 – Lançamento do movimento Assine + Saúde durante o ciclo de debates Mais Recursos para 
a Saúde, realizado na ALMG.

• 26/4 a 18/10/2012 – Caravana da Saúde em 10 municípios mineiros: Poços de Caldas, Uberaba, 
Montes Claros, Itaúna, Governador Valadares, Uberlândia, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, Araxá, Patos 
de Minas.

• 27/8/2012 – Encontro Nacional com Presidentes das Assembleias Legislativas e das Comissões de 
Saúde na ALMG, com representação parlamentar dos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa 
Catarina.

• 30/10 e 30/11 – Participação da ALMG, respectivamente, em reunião da Comissão de Seguridade Social 
e Família da Câmara dos Deputados (Brasília) e na Conferência Nacional das Comissões de Saúde das 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais (Assembleia Legislativa do Espírito Santo), com o objetivo 
de difundir a campanha nacional de coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que 
cria a obrigatoriedade do investimento de 10% da receita bruta da União no sistema público de saúde.
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MOVIMENTO 
IDADE COM QUALIDADE

Descrição: 
Trata-se de uma campanha iniciada pela ALMG com 
o objetivo de discutir e acompanhar a implementação 
de políticas públicas para a pessoa idosa, envolvendo, 
por meio de variadas ações, toda a sociedade na 
defesa de melhores condições de vida para o idoso.

Interiorização: 
Audiências Públicas da Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social

Araxá (10/9/2013)
Governador Valadares (17/9/2013)
Montes Claros (24/9/2013)

Reunião de lançamento da campanha: 
11 de junho de 2013
Plenário da ALMG

CICLO DE DEBATES
10 Anos do Estatuto do Idoso – Avanços e 
Desafios para um Envelhecimento Digno
1º de outubro de 2013
Plenário da ALMG

Objetivos:
(1) marcar o aniversário de 10 anos do Estatuto 
do Idoso (Lei nº 10.741, de 2003); 
(2) contextualizar a situação do envelhecimento 
no Brasil e, em particular, em Minas Gerais; 
(3) debater aspectos referentes às políticas 
públicas para os idosos no Estado de Minas 
Gerais.

Comissão Organizadora:
Trinta e seis instituições da sociedade civil 
organizada e do poder público participaram 
da formatação do evento em seis reuniões 
preparatórias.

Lançamento do Observatório Mineiro da Pessoa 
Idosa:
20 de agosto de 2013
Teatro da PUC Minas – Belo Horizonte

Descrição:
Trata-se de parceria firmada entre a ALMG e a PUC 
Minas com o objetivo de desenvolver pesquisas e 
estudos acadêmicos e de fomentar políticas públicas 
voltadas à população idosa de Minas Gerais.

Participantes:
519

Instituições:
115

Expositores:
15

Desdobramentos em 2013:
• Formalização, com o governo federal, de pedido para que a presidente Dilma Rousseff defenda, com a 
Organização das Nações Unidas (ONU), a aprovação do 9º Objetivo do Milênio, que consiste em melhorar a 
qualidade de vida das pessoas idosas.
• Apresentação do Projeto de Lei nº 4.189/2013, que cria o fundo estadual dos direitos dos idosos (em 
tramitação).
• 15/10/13 – Realização de Reunião em Defesa do Passe Livre para Pessoa Idosa no Transporte Público 
Intermunicipal de Minas Gerais, no Salão Nobre da ALMG, cujos objetivos foram apresentar as experiências 
do governo federal para viagens interestaduais e do governo de São Paulo para viagens intermunicipais 
e debater soluções para a implementação do passe livre em Minas Gerais, viabilizando a implementação 
da Lei Estadual nº 10.419, de 16 de  janeiro de 1991, que estabelece a concessão do passe livre aos 
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo 
intermunicipal.
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2ª MARCHA CONTRA O CRACK E OUTRAS DROGAS E
CAMINHADA PELA PAZ NAS ESCOLAS

Data / Local:
10 de agosto de 2013
Belo Horizonte

Participação total:
Mais de 20 mil participantes

Descrição:
Iniciativa promovida pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, em parceria com entidades da 
sociedade civil e do poder público, procurando unir 
esforços com todos os segmentos em busca de 
ações de combate às drogas e de preservação da 
vida, diante da larga disseminação do uso do crack e 
de seus efeitos no seio das famílias e da sociedade. 
No seu segundo ano consecutivo, ela incorporou o 
Movimento por Paz nas Escolas, liderado pelo Fórum 
de Promoção da Paz Escolar (Forpaz), composto 
de entidades comprometidas com a prevenção e o 
enfrentamento da violência nas escolas do Estado.

Comissão organizadora:
38 instituições da sociedade civil organizada e do 
poder público participaram da formatação deste 
evento.

Interiorização:
Lavras (22/6/2013)
Muriaé (22/6/2013)
Timóteo (29/6/2013)
Ipatinga (12/7/2013)
Coronel Fabriciano (11/10/2013)

Atividade relacionada em 2013:
• 24 e 25/6 – O ciclo de debates Um Novo Olhar sobre a Dependência Química teve por objetivos: conhecer 
as experiências nacionais e internacionais no tratamento de dependentes, inclusive com a apresentação do 
que está sendo feito no Estado; discutir a aplicação da justiça terapêutica; e articular os agentes públicos e 
os representantes da sociedade civil envolvidos no problema. Na abertura, destacou-se a palestra da juíza da 
Corte de Drogas do Condado de Miami, Deborah White-Labora, que apresentou a bem-sucedida experiência 
da corte em aplicar a justiça terapêutica na abordagem e no encaminhamento de dependentes químicos 
detidos. O evento contou, nas exposições e nos debates, com a participação de 107 entidades relacionadas 
à temática em discussão, representadas por cerca de 210 participantes de vários municípios mineiros.

Destaques anteriores:
• 23/6/2012 – 1ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas
• 27/9/2012 – Lançamento do movimento para Fortalecer as Famílias Contra o Crack e Outras Drogas 
• 6/3/2013 – Criação, pela ALMG, da Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas
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Constituiu um destaque importante o ciclo de debates 10 anos da Comissão de Participação Popular, 
que proporcionou a reflexão sobre os diversos mecanismos de participação popular no Poder Le-
gislativo, com a discussão de práticas nacionais e internacionais, tendo como foco a experiência da 
Assembleia de Minas. Durante o evento, foram apresentados relevantes trabalhos acadêmicos sobre o 
tema, tornando a comissão mais preparada para reconhecer os desafios que aguardam o exercício da 
representação política diante de uma atuação cada vez mais significativa da sociedade.

O evento, em seus dois dias de exposições e debates (29 e 30/8), contou com a participação de 
188 instituições governamentais e não governamentais, representadas por cerca de 260 participantes 
oriundos das variadas regiões do Estado.

Comissões ampliam seu papel de representação

Após a redemocratização do País, além de atuarem no processo legislativo e na fiscalização da atuação 
de outros Poderes, as comissões parlamentares tiveram ampliado o seu papel na interlocução com a 
sociedade, contribuindo para aproximar o Parlamento dos cidadãos por ele representados. 

Além de audiências públicas, debates públicos e reuniões com convidados e interessados na discussão 
dos temas em pauta, são realizadas visitas para verificar in loco determinada situação ou problema. 
Por meio dessas práticas, as comissões garantem a participação do cidadão na discussão de matéria 
legislativa em tramitação ou de assunto de interesse público relevante, além de desempenharem a 
função de mediadoras em questões controversas ou conflituosas. 

Os gráficos abaixo apresentam o número de eventos realizados em cada comissão que teve funciona-
mento durante 2013, totalizando 420 eventos.

Figura 5 – Distribuição de eventos por comissão permanente
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Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Figura 6 – Série histórica, com dados de 2012 e 2013 

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Em 2013, os eventos das comissão contaram com 2.498 participantes. Esse número compreende os 
cidadãos que, vinculados ao poder público ou à sociedade civil, compuseram a mesa de debates.

Todavia, não se pode avaliar a efetiva influência de cada comissão apenas com base nos números 
apresentados. É necessário compreender a atuação de cada uma delas, levando em conta as suas 
particularidades, decorrentes dos tipos de políticas públicas sob a sua competência, de suas atri-
buições regimentais, dos setores sociais envolvidos em suas atividades e do seu papel no processo 
legislativo. 

Os quadros a seguir ilustram o trabalho de interiorização das comissões, neles estão excluídos os 
eventos realizados em Belo Horizonte. 

Quadro 10 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Alto Paranaíba

Alto Paranaíba Temas Visitas Reuniões 

Alto Paranaíba

Municípios visitados: 
Araxá, Monte Carmelo, Patos 

de Minas, Patrocínio 
e Sacramento.

Agropecuária 1

Educação 1

Municípios e Desenvolvimento Regional 4

Saúde Pública e Segurança Pública (*) 1

Segurança Pública 1

(*) Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 11 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Central

Central Temas Reuniões 

Central

BELO HORIZONTE

Municípios visitados:  
Betim, Conceição do 
Mato Dentro, Confins, 

Congonhas, Conselheiro 
Lafaiete, Contagem, Curvelo, 

Diamantina, Felixlândia, 
Igarapé, Inimutaba, João 

Monlevade, Mariana, 
Mateus Leme, Ouro Preto, 

Pará de Minas, 
Pedro Leopoldo, Sabará, 

Santana do Riacho, 
São Joaquim de Bicas, 

São José da Lapa, 
Sete Lagoas, Três Marias 

e Vespasiano.

Assistência Social 1

Direitos Humanos 1 1

Direitos Humanos e Meio Ambiente 2

Direitos Humanos e Política Fundiária 1

Direitos Humanos e Segurança Pública 2

Educação 1 1

Indústria, Comércio e Serviços e Turismo 1

Meio Ambiente 3 4

Mineração 1

Municípios e Desenvolvimento Regional 2

Saúde Pública e Segurança Pública (*) 1

Segurança Pública 4

Transporte e Trânsito 1 5

(*) Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 12 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Centro-oeste de Minas

Centro-oeste de Minas Temas Visitas Reuniões 

Centro-oeste
de Minas

Municípios visitados:  
Arcos, Carmo do Cajuru, 

Divinópolis, Itaúna, 
Lagoa da Prata e Moema.

Educação 2

Saúde Pública e Segurança Pública (*) 1

Segurança Pública 2 4

Transporte e Trânsito 1

(*) Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 13 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Jequitinhonha/ 
Mucuri

Jequitinhonha/ Mucuri Temas Visitas Reuniões 

Jequitinhonha/
Mucuri

Municípios visitados:  
Almenara, Araçuaí, Berilo, 

Carbonita, Nanuque 
e Teófilo Otôni.

Administração Pública/Assistência Social/
Direitos Humanos/Finanças Públicas

1

Direitos Humanos 1

Direitos Humanos e Política Fundiária 1

Meio Ambiente 1

Segurança Pública 1

Transporte e Trânsito 2

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 14 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Zona da Mata

Zona da Mata Temas Visitas Reuniões 

Mata

Municípios visitados:  
Espera Feliz, 

Juiz de Fora, Lajinha, 
Leopoldina, Manhuaçu, 

Muriaé, Pirapetinga, 
Ponte Nova, Rio Casca, 
Santo Antônio do Grama 

e Ubá.

Administração Pública/Educação/
Finanças Públicas

1

Assistência Social 1

Direitos Humanos 1 3

Direitos Humanos e Segurança Pública 2 1

Educação 1

Meio Ambiente 1

Saúde Pública e Segurança Pública (*) 1

Segurança Pública (*) 1

(*) Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)



68

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
13

Quadro 15 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Noroeste de Minas

Noroeste de Minas Temas Visitas Reuniões 

Noroeste 
de Minas

Municípios visitados:  
Arinos e Paracatu.

Direitos Humanos 1

Energia 1

Meio Ambiente 4

Segurança Pública 1 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 16 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Rio Doce

Região Rio Doce Temas Visitas Reuniões 

Rio Doce

Municípios visitados:  
Açucena, Caratinga, 
Coronel Fabriciano, 

Governador Valadares, 
Ipatinga, Timóteo 

e Virginópolis.

Administração Pública 1

Assistência Social 1

Cultura 1

Direitos Humanos 1 1

Direitos Humanos e Segurança Pública 1

Educação 1

Meio Ambiente 1 1

Municípios e Desenvolvimento Regional 2

Saúde Pública e Segurança Pública (*) 1

Segurança Pública 1

Transporte e Trânsito 2

(*) Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 17 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Norte de Minas

Norte de Minas Temas Visitas Reuniões 

Norte de Minas

Municípios visitados:  
Francisco Sá, Janaúba, 

Januária, Montes Claros, 
Pirapora, Rio Pardo de Minas, 

São Francisco, 
São João das Missões 

e Varzelândia.

Administração Pública 1

Administração Pública, Finanças Públicas 
e Saúde Pública

1

Agropecuária 1

Ciência, Tecnologia e Inovação 3

Defesa do Consumidor 2

Direitos Humanos e Política Fundiária 1

Educação 1

Esporte e Lazer 1

Meio Ambiente 1

Municípios e Desenvolvimento Regional 5

Política Fundiária 4

Saneamento Básico 1

Saúde Pública 1

(*) Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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Quadro 18 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Triângulo

Região Triângulo Temas Visitas Reuniões 

Triângulo

Municípios visitados:  
Araguari, Frutal, Ituiutaba, 

Uberaba e Uberlândia.

Cultura 2

Direitos Humanos 1

Meio Ambiente 2

Municípios e Desenvolvimento Regional 5

Turismo 1 1

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Quadro 19 – Audiências públicas realizadas pela ALMG, em 2013, na Região Sul de Minas

Região Sul de Minas Temas Visitas Reuniões 

Sul de Minas

Municípios visitados:  
Alfenas, Baependi, 

Campos Gerais, Caxambu, 
Nepomuceno, Ouro Fino, 

Paraguaçu, Passa-Quatro, 
Passos, Piranguinho, 

Poços de Caldas, 
Pouso Alegre, 

Santana da Vargem, 
São Lourenço, 

Três Pontas e Varginha.

Administração Pública, Agropecuária 
e Finanças Públicas

1

Assistência Social 1

Direitos Humanos 1

Educação 2

Finanças Públicas 1

Meio Ambiente 3

Mineração 2

Saúde Pública e Segurança Pública (*) 1

Segurança Pública 1 2

Transporte e Trânsito 3

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)

Data de referência: até 17/12/2013
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O ano de 2013 teve ainda a Comissão Especial das Águas e a CPI da Telefonia, cujos resultados me-
recem destaque.

Comissão Extraordinária das Águas

Motivada pela decisão da Unesco que definiu o ano de 2013 como o “Ano Internacional de Cooperação 
pela Água”, a Assembleia instituiu a Comissão Extraordinária das Águas, com o objetivo de realizar 
estudos e debates sobre a situação dos recursos hídricos do Estado; propor políticas públicas que 
incentivem o uso racional e sustentável, a proteção e a conservação desses recursos e propor a atua-
lização dos instrumentos legais sobre a matéria. Ao final, o relatório da comissão será encaminhado 
às autoridades competentes e utilizado como subsídio à atuação dos parlamentares, à produção e ao 
aperfeiçoamento da legislação.

Para ouvir autoridades, conhecer a realidade local e verificar as demandas da população, os membros 
da comissão vêm percorrendo o Estado. Foram realizadas, até novembro de 2013, audiências públicas 
em Paracatu, Poços de Caldas, Uberlândia, Alfenas, São Francisco, São Lourenço, Três Marias, Ipatinga, 
Arinos, Teófilo Otôni, Juiz de Fora, Frutal e São Joaquim de Bicas, todas elas com grande participação 
popular. 

Embora a comissão ainda não tenha concluído seus trabalhos, já é capaz de apontar alguns problemas 
recorrentes, como as dificuldades envolvendo o repasse de recursos do Fundo de Recuperação, Pro-
teção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro) aos 
comitês das bacias hidrográficas. Outros problemas frequentemente relatados aos deputados estão 
relacionados à cobrança pelo uso da água, que depende de outorga e de um plano diretor bem-estru-
turado, e a necessidade de ampliação das barraginhas, que acumulam a água da chuva e contribuem 
para a recuperação das nascentes e cursos d’água na região. As principais preocupações dos comitês 
são a degradação das bacias, o nível de água dos reservatórios e o licenciamento ambiental de grandes 
empreendimentos, como minerodutos e hidrelétricas. 



72

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
13

CPI da Telefonia

A CPI da Telefonia iniciou suas atividades em junho de 2013, com o objetivo de apurar danos ao con-
sumidor na prestação inadequada de serviços  de telefonia celular pelas operadoras que atuam em 
Minas Gerais. Desde então, vem ouvindo convidados ligados à área a fim de colher subsídios para a 
elaboração do seu relatório final e para sugerir medidas visando à solução dos problemas enfrentados 
diariamente pela população do Estado. Os municípios mineiros  também vêm contribuindo para o êxito 
dos trabalhos da comissão com o envio de  dados e sugestões importantes.

Duas visitas “surpresa” realizadas pela CPI em lojas das operadoras Tim, Oi, Vivo e Claro em Belo 
Horizonte foram amplamente cobertas pela  mídia  e permitiram à comissão constatar diversas irregula-
ridades no atendimento de consumidores pelas empresas de telefonia. Sete audiências públicas estão 
previstas no interior, com o objetivo de ouvir as reclamações dos cidadãos e verificar os problemas 
apresentados pela telefonia móvel nas diversas regiões do Estado. 

Comissão Extraordinária da Copa do Mundo

A Comissão Extraordinária da Copa do Mundo foi instituída em 6 de março de 2013, com o objetivo de 
acompanhar a preparação e a execução das ações previstas pelo governo do Estado para a realização 
da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 e da Copa das Confederações da Fifa Brasil 2013. Por meio de 
visitas e audiências públicas, a comissão tratou de assuntos como preparação de cidades do interior 
mineiro candidatas a subsedes do Mundial, reforma do Aeroporto de Confins, infraestrutura no novo 
Mineirão, estratégias de segurança pública e tramitação da Lei Estadual da Copa, conjuntamente com 
a Comissão de Esporte.
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Quadro 20 – Comissões Extraordinárias e CPI

Comissão Extraordinária das Águas

19 reuniões 
com convidados 7 reuniões ordinárias 1 visita Total: 

27 reuniões

CPI da Telefonia

7 reuniões com 
convidados 10 reuniões ordinárias 1 reunião extraordinária Total: 

18 reuniões

Comissão Extraordinária da Copa do Mundo

1 reunião 
com convidados 6 reuniões ordinárias 3 visitas Total: 

10 reuniões

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
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CANAIS DE DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO

Em 2013, a Assembleia continuou ampliando e aperfeiçoando seus canais de interação com o cidadão, 
atendendo-o pessoalmente, por e-mail ou por telefone, tanto na área parlamentar quanto na área 
administrativa. 

Além de compreender a interlocução com o cidadão como uma oportunidade de  ampliar seu conhe-
cimento da realidade do Estado, a ALMG assume o compromisso de tratá-lo com respeito e informá-lo 
sobre suas demandas em um prazo razoável.

A integração dos registros e informações dos diversos canais, sejam os da área administrativa (por 
meio do sistema Fale com a Assembleia), sejam os da área parlamentar (por meio do gabinete de cada 
deputado), constitui a grande inovação de 2013. A inclusão dos registros dos gabinetes, que recebem 
grande parte das demandas, permite uma visão global das solicitações apresentadas e das regiões de 
onde provêm.

O relatório integrado possibilita o acompanhamento mensal dos assuntos mais frequentes nas rei-
vindicações dirigidas à Casa e oferece aos parlamentares um mapa estratégico do uso dos canais 
institucionais, permitindo a identificação de inúmeras oportunidades de interlocução com a população 
das diversas regiões de Minas Gerais. 

Até 30 de novembro de 2013, a Assembleia de Minas recebeu 43.905 demandas, 33.1011 encami-
nhadas aos gabinetes parlamentares e 10.804, à área administrativa. No quadro a seguir, pode-se 
acompanhar a evolução mensal dessas demandas.

1   As demandas aos gabinetes parlamentares passaram a ser integradas ao sistema a partir de março de 2013.
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Figura 7 – Evolução mensal das demandas
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)
          Sistema Fale com a Assembleia

Gabinetes parlamentares

É apresentado diariamente aos gabinetes, em iniciativas individuais ou de entidades da sociedade civil, 
um número importante de problemas, propostas e demandas, fundamentais para que os parlamentares 
conheçam as necessidades da população.

As figuras abaixo representam a distribuição das demandas de acordo com o assunto e a macrorregião 
de onde se originaram:

Figura 8 – Distribuição das demandas por assunto
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)
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Figura 9 – Distribuição das demandas por macrorregião
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Fonte: Sistema Minas nos Gabinetes Parlamentares (SMGP)

Fale com a Assembleia

O Fale com a Assembleia é um sistema que abrange diversos serviços de atendimento e que, junta-
mente com a Ouvidoria Parlamentar e o programa Fale com as Comissões, recebe sugestões, questio-
namentos e pedidos de informação, respondidos de imediato ou encaminhados aos setores pertinentes. 
Todas as solicitações com base na Lei de Acesso à Informação são também atendidas pelo sistema. 

Diversos públicos têm acesso às informações por meio do Fale com a Assembleia: cidadãos, imprensa, 
servidores realizando pesquisa ou atendendo a demandas de cidadãos. O prazo do atendimento é 
monitorado para garantir a sua qualidade.
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Os assuntos mais procurados foram: assessoria de imprensa, tramitação de projetos e processo legis-
lativo e demanda do consumidor. O gráfico e o quadro a seguir ilustram as demandas recebidas pelo 
sistema Fale com a Assembleia.

Figura 10 – Demandas por tipo de solicitante 

Cidadão

Servidor da ALMG

Órgão de imprensa

Imprensa (sem cadastro)

Câmara Municipal

Fonte: Sistema de Interação com o Cidadão (SIC)

Quadro 21 – Distribuição das demandas por tema

Tipo de Assunto Demandas

Biblioteca, arquivo e memorial 1.839

Assessoria de imprensa 1.682

Outros – Centro de Atendimento ao Cidadão 1.504

Tramitação de projetos/processo legislativo 1.205

Defesa do consumidor – Procon 1.193

Legislação/Jurisprudência 964

Sugestões para o biênio 2013-2014 775

TV Assembleia 552

Escola do Legislativo 302

Apoio às Câmaras Municipais (Ceac) 263
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Envie sua sugestão de projeto de lei 180

Gestão do Portal da Assembleia 81

CPI da Telefonia 73

Ouvidoria Parlamentar 62

ALMG Cultural 50

Rádio Assembleia 48

Políticas públicas 31

TOTAL 10.804

Fonte: Sistema de Interação com o Cidadão (SIC)

A Ouvidoria Parlamentar passou, em 2013, a integrar a Rede Ouvir, que reúne outras ouvidorias de 
órgãos públicos, assegurando a cooperação mútua e a articulação de esforços das instituições parti-
cipantes para a criação de ouvidorias municipais e o compartilhamento das manifestações registradas 
pelos cidadãos.

O cidadão sugere seu projeto de lei

Qualquer pessoa, por meio do Portal da Assembleia, pode enviar sua sugestão de projeto de lei, que 
poderá ser aproveitada de diversas formas.

As sugestões são publicadas na íntegra no portal, com o nome do autor e o assunto. Os deputados po-
dem aproveitar a proposta para requerer uma audiência pública ou pedir providências a outros órgãos 
do poder público. Podem, também, transformá-la em projeto de lei ou usá-la para alterar projeto já 
existente. Em 2013, até o dia  30 de novembro, foram recebidas 180 sugestões.
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PROMOÇÃO DA CIDADANIA

A Assembleia, cumprindo seu compromisso de dar voz e poder ao cidadão, oferece diversos serviços à 
sociedade, por intermédio do  Procon, da Escola do Legislativo e do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac). 

Espaço Cidadania

O Espaço Cidadania é composto de três órgãos públicos – o Procon Assembleia e a Delegacia da Polí-
cia de Defesa do Consumidor (Decon), responsáveis pelo atendimento de questões voltadas ao direito 
do consumidor, e o Centro Estadual de Políticas de Emprego e Renda (Ceper), que presta serviços 
relativos ao mercado de trabalho. Integra também a unidade a Internet Popular da Assembleia, que 
disponibiliza pontos gratuitos de acesso à internet.

Desde sua inauguração em março de 2013, o espaço chegou à marca dos 73.192 atendimentos. 
Desse total, 59.279 são do Procon Assembleia, 8.130, do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e 
3.258, do serviço de Internet Popular. A Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon), que 
também integra o espaço, registrou 1.325 ocorrências nesse período, além de cerca de 1.200 aten-
dimentos ao público.

Orientação e defesa do consumidor

Orientando e defendendo o consumidor, inclusive promovendo audiências de conciliação, o Procon 
Assembleia realizou, em 2013, 59.2791 atendimentos. A efetividade da atuação do órgão é eviden-
ciada pelo fato de, nas 7.797 audiências  realizadas até novembro deste ano, o índice de acordo ter 
sido de 75%.

1  Janeiro a novembro de 2013.
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Figura 11 – Atendimento realizado pelo Procon em 20132
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Fonte: Procon Assembleia

Além de atuar na Capital, o Procon Assembleia ampliou o atendimento ao interior do Estado por meio 
de duas ações, o Procon Online e o Procon Itinerante. Em parcerias com as câmaras municipais de 
Ibirité, Esmeraldas e Matozinhos, o Procon Online permite que o Procon promova o atendimento dos 
consumidores por meio eletrônico, evitando o seu deslocamento a Belo Horizonte. Foram realizados, 
respectivamente, 598, 433 e 12 atendimentos, totalizando 1.043 atendimentos com índice aproximado 
de 76% de acordo3.

O Procon Itinerante oferece à população orientação jurídica gratuita na área de direito do consumidor. 
Em 2013, o projeto teve duas edições.

Quadro 22 – Procon Itinerante

Procon Itinerante Atendimento ao público Escolas atendidas Alunos atendidos

Santa Luzia 50 4 700

Vespasiano 25 5 800

Fonte: Procon Assembleia

As ações estão sendo desenvolvidas em parceria com a Defensoria Pública do Estado, a Secretaria de 
Estado de Saúde e a TV Band Minas, por meio do projeto Band Cidadania. 

Além do atendimento ao consumidor, o Procon promove ações de edução e orientações a instituições 
legislativas. Na educação para o consumo, o Procon promoveu, em 2013, 287 palestras no Procon na 
Escola do Legislativo, atendendo mais de 17 mil alunos. Foram oferecidas três palestras para fornece-
dores e nove palestras em empresas, atingindo mais de 700 pessoas. Além da realização das palestras, 
foram feitas 143 pesquisas de produtos de preços. 

2  Janeiro a novembro de 2013.
3  Índice apurado com base nas informações prestadas pelas referidas câmaras municipais.
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Em 2013, o Procon orientou,  casas legislativas para a criação de seus órgãos de defesa do consumi-
dor, entre as quais as assembleias legislativas de Sergipe, da Paraíba e da Bahia e as câmaras muni-
cipais de Igarapé, Areado, Capelinha, São Francisco e Ouro Fino. Nos dois últimos municípios citados, 
os Procons já estão em funcionamento.

Educação para a Cidadania

Produzindo e disseminando conhecimento sobre o Poder Legislativo, a Assembleia, por meio da  Escola 
do Legislativo e de vários de seus órgãos, assumiu a missão de educação para a cidadania. Além da 
capacitação e da atualização de parlamentares e servidores da Assembleia e de outros Poderes, a 
Assembleia realiza diversas ações voltadas para o público jovem, como o Parlamento Jovem Minas e 
as ações apresentadas no quadro a seguir.

Parlamento Jovem 2013
Cidades Sustentáveis – Desafios para as Novas Gerações

A programação do PJ Minas teve duas etapas: municipal e estadual. A etapa municipal do PJ Minas 
2013 foi realizada no período de fevereiro a julho. Nesse período os jovens estudam o tema, elaboram e 
votam propostas para serem encaminhadas à etapa estadual, realizada em agosto, em Belo Horizonte. 
Durante a etapa municipal, as câmaras recebem a visita técnica dos parceiros do projeto: ALMG/
Escola do Legislativo e PUC Minas. Professores das duas instituições coordenam atividades de apoio à 
capacitação dos estudantes do ensino médio.

Números da participação:
• 77 escolas (52 públicas e 25 
particulares)
• Mais de 100 monitores de 
faculdades e universidades 
parceiras
• Mais de 900 estudantes de 
ensino médio

Municípios:
Belo Horizonte
Capelinha
Carandaí 
Caratinga
Espera Feliz
Iturama
Juiz de Fora
Leopoldina
Matias Barbosa

Montes Claros
Nova Serrana
Ouro Preto
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Santos Dumont
Uberaba
Viçosa
Visconde do Rio Branco

Resultados:
Na etapa estadual, foram apresentadas para discussão e votação 55 propostas relativas aos três 
subtemas dessa edição; 18 delas foram aprovadas.

Subtemas Propostas apresentadas Propostas aprovadas

Uso e Conservação da Água 18 5

Produção e Consumo 22 8

Gestão do Espaço Urbano e Rural 15 5

TOTAL 55 18
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Quadro 23 – Projetos de Educação para a Cidadania

Projeto Conteúdo e Público Resultados em 2013*

Visitas Orientadas

Programa que recebe estudantes dos 
ensinos fundamental e médio, para 
discutir processo legislativo, organização 
do Estado, estrutura e funcionamento da 
ALMG.

• 873 alunos do ensino fundamental
• 517 alunos do ensino médio
• 163 estudantes de turmas especiais 

Total: 1.553 

Jornada 
Universitária

Programa que recebe alunos universitários 
para palestra temática e visita com os 
mesmos temas das Visitas Orientadas

801 alunos

TV Escola

Programas produzidos e veiculados pela 
TV Assembleia, com temas diversos, como 
história, elaboração das leis, sistema e 
processo eleitoral.

• Produção e exibição do programa 
Você que Faz Política
• Exibição dos programas sobre Poder 
Legislativo, Orçamento, Produção das 
Leis e História Política de Minas.

Geração
Programa produzido e veiculado pela TV 
Assembleia voltado para o público jovem e 
temas de seu interesse.

• 21 programas 
• 150 jovens participantes
• 15 escolas públicas

* Janeiro a novembro de 2013.

Fonte: Escola do Legislativo / ALMG

A Escola do Legislativo oferece, ainda, ao público em geral o curso de especialização em Poder 
Legislativo, que incentiva e organiza a produção do conhecimento nessa área tão específica. Em 2013, 
foram apresentados os trabalhos finais da primeira turma do curso de especialização, disponíveis no 
Portal da Assembleia.  

A modalidade de Educação a Distância contribui para a ampliação do acesso aos cursos oferecidos 
pela Assembleia, que são voltados tanto para o público interno quanto para o público externo.

Quadro 24 – Educação a Distância

Educação a Distância

Perfil do Público Atividades Participantes

Servidores da ALMG 8 285

Sociedade 11 1.316

TOTAL 19 1.601

Fonte: Escola do Legislativo / ALMG
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Apoio às câmaras municipais

O Ceac atua na qualificação e atualização de técnicos e agentes políticos municipais e na promoção do 
intercâmbio de informações entre casas legislativas. Também atuando no apoio às Câmaras, a Escola 
do Legislativo ofereceu o programa de capacitação em Poder Legislativo Municipal 2013, que dispo-
nibilizou, por meio da plataforma de Educação a Distância, 12 cursos para mais de 900 servidores de 
câmaras municipais, em 250 municípios. Além dos cursos de capacitação, o programa Encontros com 
a Política atende a demandas específicas de palestras das câmaras municipais. Em 2013, a Assem-
bleia, por meio da Escola do Legislativo, esteve em 14 municípios de seis regiões do Estado, e suas 
palestras tiveram um público estimado de 900 pessoas. 

Com o objetivo de promover a reflexão de temas relevantes para o Poder Legislativo, o Ceac também 
disponibiliza exposições itinerantes para as câmaras municipais. Em 2013, foram realizadas sete ex-
posições itinerantes no interior do Estado, sobre os temas “Formação do Povo Mineiro”, “É você que 
faz Política” e “Representação Política e Cidadania em Minas Gerais”, nos Municípios de Uberaba, Três 
Corações, Governador Valadares, Sete Lagoas  e Taiobeiras.

O Boletim Eletrônico do Ceac, publicação com informações de interesse das câmaras municipais, 
contribui para o intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre vereadores e assessores parla-
mentares, visando ao aprimoramento conjunto das casas legislativas de Minas Gerais. Em 2013, foram 
enviadas 38 edições eletrônicas do boletim.
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Os veículos de comunicação da Assembleia contribuem para a transparência do trabalho parlamentar, 
permitindo à população acompanhar e entender as ações desenvolvidas, sobretudo no dia a dia do 
Plenário e das comissões.

A televisão e a rádio levam informação direta a todo o Estado, possibilitando ao cidadão, por mais 
distante que se encontre, seguir e controlar a atuação de seus representantes. 

Quadro 25 – TV Assembleia em números

TV Assembleia

Horas de 
transmissão ao vivo

Horas de 
gravação

Cobertura das 
audiências públicas

Visualizações de vídeos da TV 
no Portal da Assembleia

868 243 97,80% 191.967

Fonte: TV Assembleia

A Rádio Assembleia leva informações sobre o trabalho da Assembleia para o interior do Estado, ao 
vivo e por mensagens escritas. Atualmente,  são 2.500 horas de programação por ano para as rádios 
parceiras, incluindo transmissões ao vivo em rádios de 234 municípios e boletins enviados por e-mail, 
diariamente, para 1.013 emissoras de rádio. Além disso, rádios de qualquer município ainda podem ter 
acesso aos boletins no Portal da Assembleia, que tem média de 80 downloads por dia.

Internet – o Portal da Assembleia

O Portal da Assembleia oferece acesso a informações atualizadas sobre legislação estadual, tramitação 
de proposições, reuniões de Plenário e comissões, acompanhamento de políticas públicas, eventos 

COMUNICAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA
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institucionais e outros assuntos. Além disso, o site dispõe de ampla cobertura jornalística, com conver-
gência das mídias disponíveis – notícias, fotos, áudios e vídeos – e de canais que permitem ao cidadão 
interagir com o Legislativo Mineiro, como o Fale com a Assembleia e com os Deputados, o Envie sua 
Sugestão de Projeto de Lei e o Consultas Públicas.   

As quatro seções mais visitadas do Portal em 2013 foram “Legislação”, “Notícias”, “Tramitação de 
Projetos” e “TV Assembleia”. Até 30 de novembro, o Portal teve 1,8 milhão de visitas (um terço a mais 
do que em 2012), com média de 165 mil visitas por mês. Dos acessos, 47% foram de novos visitantes. 

Figura 12 – Portal Visitas

Fonte: Portal ALMG 
Dados atualizados até 30/11/2013

Os acessos ao Portal da Assembleia por meio de celular e tablet aumentaram mais de 150% em rela-
ção a 2012. Uma novidade foi o lançamento do aplicativo ALMG.NET para iPhone e iPad, que oferece 
navegação mais ágil às principais informações do portal.

Figura 13 – Portal Mobile

  

Fonte: Portal ALMG 
Dados atualizados até 30/11/2013
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A ALMG envia, ainda, informações sobre as suas atividades organizadas por assuntos, e os usuários 
podem se cadastrar para receber boletins de notícias do Centro de Apoio às Câmaras e da Escola 
do Legislativo, ou para acompanhar proposições em tramitação. Em 2013, 2.139 novos usuários se 
cadastraram no Portal da Assembleia. 
 
Uma novidade foi a página da Assembleia no Facebook (Assembleia Legislativa de Minas Gerais), que 
entrou em atividade em agosto, atendendo aos objetivos estratégicos da ALMG de ampliar a participa-
ção da sociedade nas atividades do Legislativo, com a adoção de tecnologias atuais de comunicação. 
Já nos primeiros meses de atuação nessa rede, houve 180% de aumento no número de curtidores. Os 
acessos ao Portal são cada vez mais gerados pelo Facebook. Essa rede originou mais de 95 mil visitas 
ao site, 145% a mais do que em 2012. 

Figura 14 – Portal Facebook

Fonte: Portal ALMG 
Dados atualizados até 30/11/2013

No Twitter, o perfil oficial (@almg) registrou mais de 5 mil seguidores, o dobro na comparação com 
2012. A maioria (70%) das visitas ao Portal via Twitter continuam originadas do @almg. Todos esses 
dados foram apurados até 30 de novembro.

O canal no YouTube (youtube.com/assembleiamg) registrou quase 130 mil visualizações de vídeos, 
50% a mais do que em 2012. O canal ganhou mais que o dobro de usuários inscritos e de comentários 
publicados em vídeos.
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PROMOÇÃO DA CULTURA

O compartilhamento de memórias coletivas é essencial à definição da identidade individual, dando 
forma à cultura de cada pessoa e ao seu entendimento do mundo. A memória histórica, especialmente, 
conduz ao refinamento e ao aperfeiçoamento da cidadania, disseminando valores e preservando do 
esquecimento momentos determinantes na constituição das comunidades e dos povos.

Dia do Barroco Mineiro

A Assembleia mineira, atenta ao desenvolvimento da consciência histórica como fundamento da con-
fiança do cidadão nas instituições democráticas, celebrou, pela primeira vez, no dia 18 de novembro, 
o Dia do Barroco Mineiro, instituído pela Lei nº 20.470, de 2012, que teve origem no Projeto de Lei nº 
3.396, de 2012, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro. Na ocasião, foi empossada a Comissão Cura-
dora responsável pelas comemorações do Dia do Bicentenário de Aleijadinho (1814-2014), obliterado 
o selo e apresentada a chancela, ambos comemorativos da data. Aconteceu também o lançamento da 
edição póstuma do último número da Revista Barroco.

Festividades natalinas

As celebrações natalinas da Assembleia deram origem a uma aguardada tradição e já foram plenamen-
te incorporadas às festividades de fim de ano da Capital. Além de terem um papel simbólico importante, 
expressando o desejo de renovação da Casa, os eventos de Natal contribuem para aproximar o cidadão 
do Parlamento e para estimular o turismo em Belo Horizonte no período.

No dia 4 de dezembro, aconteceu a sétima edição da Cantata de Natal da ALMG, que reuniu 19 corais, 
totalizando mais de 300 vozes, e contou com as participações especiais do Coro Madrigale, da Orques-
tra de Câmara Opus, do cravista e pianista Antônio Carlos de Magalhães, do tenor Francisco Simal e da 
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solista Dorinha Moura, do Coral da Assembleia de Minas. Na ocasião, foi inaugurada a iluminação de 
Natal do Palácio da Inconfidência, que este ano foi expandida, abrangendo também a praça Carlos Cha-
gas. A decoração natalina da sede do Legislativo e de seus arredores foi elaborada pelo Centro Mineiro 
de Referência em Resíduos – CMRR – com materiais reciclados. Na mesma data, foi também aberta à 
visitação a Vila do Papai Noel, oriunda da coleção particular da ex-deputada Maria Elvira Salles Ferreira. 

Zás

Concebido para dar visibilidade aos vários talentos artísticos de Minas, o projeto Zás acontece sempre 
às sextas-feiras, ao meio-dia, no Teatro da Assembleia. Sua programação é composta por apresenta-
ções de teatro, dança, humor e música.

Em 2013, o Zás ofereceu ao público 31 apresentações, entre espetáculos de música, dança e peças 
teatrais, registrando uma média de 90 pessoas por apresentação e um público total aproximado de 
2.800 pessoas.
 
Todas apresentações são filmadas e exibidas nos finais de semana em um programa da TV Assem-
bleia, o que permite que alcancem uma audiência mais ampla. O Zás conta ainda com uma página 
no Facebook, na qual pode-se tanto acompanhar a sua agenda quanto acessar fotos e vídeos das 
apresentações já ocorridas.
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Segunda Musical

O projeto tem por objetivo promover a música erudita no Estado por meio de recitais que ocorrem às 
segundas-feiras no Teatro da Assembleia. As apresentações são exibidas ao vivo pela TV Assembleia, 
com reprises aos sábados, domingos e segundas-feiras.

Em consonância com os esforços de interiorização do Parlamento mineiro, os artistas são selecionados 
na Capital e no interior mediante audições públicas realizadas entre alunos e professores das Escolas 
de Música das Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e das Universidades Federais de Minas 
Gerais (UFMG), de São João del-Rei (UFSJ) e de Ouro Preto (Ufop), do Centro de Formação Artística 
(Cefar) da Fundação Clóvis Salgado, do Instituto Cervantes e da Fundação de Educação Artística. Algu-
mas datas são reservadas a músicos profissionais e consagrados.

Em 2013, foram 34 apresentações, que trouxeram ao Teatro da Assembleia mais de 3.600 apreciado-
res da música erudita.

Exposições

A Galeria de Arte da Assembleia Legislativa é ocupada com exposições de artes plásticas e de artesa-
nato, mostras educativas e culturais, que integram a agenda institucional da ALMG, e lançamentos de 
obras literárias. Essas exposições são escolhidas em edital de concorrência pública para mostras de 
artesanato ou fazem parte da programação institucional da Assembleia, podendo também ser solicita-
das pelos gabinetes parlamentares. Em 2013, foram 23 exposições – três institucionais, duas culturais/
educativas, cinco de artesanato e 13 de artes plásticas. 
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Projetos e ações desenvolvidos em 2013 tiveram como 
objetivo a defesa dos segmentos menos favorecidos.

Como parte do Direcionamento Estratégico 2010-2020, a Assembleia de Minas adotou a diretriz de 
“ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desigualdades e na promoção da cidadania” para o 
biênio 2011-2013, a qual resultou em várias ações positivas. Merecem destaque o movimento Idade 
com Qualidade, o movimento Assine + Saúde, o movimento de combate ao crack e outras drogas, os 
debates sobre a Política Estadual para a População em Situação de Rua, o debate público Implantação 
da Norma Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB Suas 2012), a celebração dos dois 
anos do programa Bolsa-Reciclagem, o movimento em defesa das Apaes, a Semana da Pessoa com 
Deficiência e o projeto Cidadania Ribeirinha. 

Com o objetivo de ampliar inciativas voltadas para a população acima de 60 anos, a Assembleia de Mi-
nas lançou, em junho, o movimento Idade com Qualidade. Na solenidade de lançamento do movimento, 
o presidente Dinis Pinheiro entregou à Presidência da República a proposta oficial de que o Brasil pres-
sione a Organização das Nações Unidas (ONU) pela aprovação do 9º Objetivo do Milênio, voltado para 
a garantia do envelhecimento com qualidade de vida. Entre as iniciativas do Idade com Qualidade, está 
a parceria com a PUC Minas na criação, em agosto, do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa, que tem 
o objetivo de desenvolver estudos acadêmicos e de fomentar políticas públicas voltadas à população 
mineira com mais de 60 anos. Foi promovido, no dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia 
Internacional das Pessoas Idosas, o ciclo de debates 10 Anos do Estatuto do Idoso – Avanços e Desa-
fios para um Envelhecimento Digno. Aconteceu, no dia 15 desse mesmo mês, uma reunião de trabalho, 
que contou com a presença de várias autoridades, para debater o passe-livre para os idosos, garantido 
por lei desde 1991, mas não implantado até hoje.

ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
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A Assembleia também foi protagonista na luta para que o governo federal invista mais recursos em 
saúde, por meio do movimento Assine + Saúde, criado em conjunto com várias instituições parceiras, 
com o intuito de colher assinaturas para apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular que 
obriga a União a investir 10% de sua receita corrente bruta na área da saúde. Com a finalidade de 
mobilizar a sociedade, a ALMG promoveu a Caravana da Saúde, série de audiências da Comissão 
de Saúde, presidida pelo deputado Carlos Mosconi, em 13 municípios do Estado, além de encontros 
para coleta de assinaturas. O Legislativo mineiro obteve 615.986 assinaturas a favor do projeto, tor-
nando Minas Gerais o estado da Federação a conseguir o maior número de assinaturas. Em agosto, 
o movimento obteve uma grande vitória, com a aprovação, pela Comissão de Legislação Participativa 
da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei Participativa nº 321/2013, que prevê o investimento 
almejado em saúde.

Outro importante movimento relacionado à área de saúde, mas também ligado à segurança pública, é 
o movimento de combate ao crack e outras drogas. A Comissão Permanente de Prevenção e Combate 
ao Uso do Crack e Outras Drogas foi criada em março, para dar continuidade aos trabalhos iniciados 
em 2012 pela comissão especial relacionada à mesma matéria. Presidida pelo deputado Vanderlei 
Miranda, a comissão iniciou seus trabalhos em abril, tendo, desde então, realizado audiências públicas 
em Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Montes Claros, Ipatinga e Patrocínio, entre outros municípios. Em 
agosto, a 2ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas foi realizada em Belo Horizonte, reunindo mais de 
20 mil pessoas, entre estudantes, autoridades, líderes religiosos e entidades da sociedade civil. Nessa 
segunda edição, a mobilização se estendeu para o interior, com marchas em Lavras, no Sul de Minas, 
Muriaé, na Zona da Mata, e Timóteo e Ipatinga, no Vale do Aço.

Além dos dependentes químicos, outros segmentos marginalizados da sociedade receberam a atenção 
do Poder Legislativo Estadual. Em agosto, foi sancionada a Lei nº 20.846, que institui a Política Estadual 
para a População em Situação de Rua. A norma, oriunda do Projeto de Lei nº 767/2011, de autoria do 
deputado licenciado Wander Borges, estabelece princípios, objetivos, diretrizes e fontes de recursos 
para socorrer os indivíduos que se encontram nessa condição, criando mecanismos para que tenham 
seus direitos reconhecidos e sua cidadania garantida.

Também com o objetivo de promoção da cidadania e redução da pobreza, a ALMG promoveu, no dia 27 
de maio, o debate público Implantação da Norma Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB 
Suas 2012), com a finalidade de apresentar a norma e debater soluções para as dificuldades enfren-
tadas pelos municípios para sua implantação. Durante o evento, foram esclarecidas questões relativas 
à boa utilização dos recursos do sistema, provenientes do governo federal e do cofinanciamento feito 
pelo Estado. Para colher subsídios para o debate, o Parlamento mineiro realizou encontros em cinco ci-
dades do interior: Governador Valadares (Vale do Rio Doce), Passos (Sul de Minas), Diamantina (Região 
Central), Montes Claros (Norte de Minas) e Ubá (Zona da Mata).

Em novembro, a Assembleia comemorou os dois anos do programa Bolsa-Reciclagem, instituído pela 
Lei nº 19.823, de 2011, originada do Projeto de Lei nº 2.122/2011, de autoria do presidente Dinis 
Pinheiro, que concede incentivo financeiro a cooperativas de catadores de material reutilizável e reci-
clável no Estado. Como os pagamentos realizados pelo governo do Estado são proporcionais ao volume 
de material coletado, o Bolsa-Reciclagem estimula a produtividade e promove a inclusão social e a 
emancipação dos catadores. O programa, que, em 2012 e 2013, efetuou pagamentos no valor de 
R$4,5 milhões, já beneficia 77 organizações e cerca de 1.500 catadores. 
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Outra causa abraçada pelo Parlamento mineiro em 2013 foi a defesa das Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apaes). O Projeto de Lei nº 103/2012, em tramitação no Senado Federal, 
institui o Plano Nacional de Educação, visando à inclusão das pessoas com deficiência na rede regular 
de ensino, que propõe que a partir de 2017 sejam extintos os repasses do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para instituições que oferecem educação especial, 
como as Apaes. O presidente Dinis Pinheiro participou, em nome da Casa, de uma série de eventos em 
favor das Apaes: em agosto, esteve em uma manifestação em Brasília e, em novembro, participou de 
ato público em defesa dessas instituições em Sete Lagoas, na Região Central do Estado, que reuniu 
autoridades e representantes de Apaes de 18 municípios.

Entre os dias 23 e 26 de setembro, a ALMG promoveu a Semana da Pessoa com Deficiência para ce-
lebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e apresentar os trabalhos desenvolvidos pela 
comissão permanente da Casa, presidida pela deputada Liza Prado e criada para analisar proposições 
e assuntos relacionados às políticas voltadas a essas pessoas. Durante o evento, houve uma reunião 
de prestação de contas com entidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma audiência 
pública que debateu a política estadual de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a partir do 
Monitoramento de Políticas Públicas 2013, além de várias palestras e debates.

Finalmente, foi dada continuidade ao projeto Cidadania Ribeirinha, que visa à revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, à redução da pobreza nas comunidades ribeirinhas e à proteção ao 
patrimônio cultural local, envolvendo participantes de comunidades dos municípios de Manga, Matias 
Cardoso, Itacarambi e Pedras de Maria da Cruz. No âmbito do projeto, o Parlamento mineiro promoveu 
cursos, seminários, debates e ações comunitárias voltadas para a promoção da cidadania. As ações do 
projeto resultaram, entre outras atividades, na realização de uma feira para exposição do artesanato 
local e no plantio de mudas de árvores nativas às margens do rio. 

Todas essas iniciativas evidenciam os esforços do Parlamento para se aproximar da população por 
ele representada, atendendo às suas demandas e contribuindo para a superação das desigualdades 
regionais e sociais do Estado de Minas Gerais.  
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Para atingir sua visão de ser reconhecida como o poder e a voz do cidadão na construção de uma 
sociedade melhor, a Assembleia segue um direcionamento estratégico, que definirá sua atuação até 
o ano de 2020. Assim, a cada dois anos, a Mesa da ALMG eleita para o período define os projetos 
considerados prioritários. Tal definição leva em conta a participação e os interesses da sociedade e a 
eficiência na formulação e fiscalização das políticas públicas, buscando o desenvolvimento sustentável, 
por meio de uma gestão ética, transparente e austera.

São os seguintes os resultados de projetos estratégicos da carteira 2011-2013 que foram entregues 
em 2013: 

Site Políticas Públicas ao seu Alcance

O projeto estratégico Portal de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas resultou na elaboração 
do site Políticas Públicas ao seu Alcance, com o objetivo de fornecer aos parlamentares e à sociedade 
informações atualizadas sobre as políticas públicas estaduais, ampliando e qualificando a participação 
popular na sua formulação e no seu monitoramento. 

A ferramenta é voltada para públicos diversos envolvidos com o acompanhamento das políticas 
públicas do Estado, como parlamentares e comissões do próprio Poder Legislativo e órgãos do Po-
der Executivo, bem como entidades da sociedade civil e cidadãos. Nela é apresentada uma visão 
abrangente e sistemática da organização das políticas públicas, que permite que sua execução 
seja monitorada, por meio de dados orçamentários e outros indicadores. Além disso, ela permite 
acompanhar a atuação da Assembleia na discussão, na formalização e no monitoramento dessas 
políticas. 

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 
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Memorial da Assembleia

Uma das prioridades assumidas pela Mesa da Assembleia no biênio 2011-2013 foi o regate e a dis-
seminação da memória do Parlamento mineiro e da história política de Minas, com vistas a ampliar 
a compreensão do papel do Poder Legislativo e estimular a participação política dos cidadãos. Para 
tanto, como resultado do projeto estratégico Memória do Legislativo Mineiro foi inaugurado, no dia 27 
de novembro, o Memorial da Assembleia de Minas.

O Memorial expõe a trajetória do Parlamento estadual, desde a criação da Assembleia Provincial até 
os dias atuais, destacando momentos de grande mobilização social e identificando os deputados que 
compuseram a instituição ao longo desse tempo. Abriga um acervo composto de documentos e recur-
sos audiovisuais, disponível a todos os interessados, que permite acompanhar o papel da instituição 
no desenvolvimento da história política de Minas Gerais. São seus objetivos o reconhecimento de uma 
identidade coletiva e o fortalecimento da confiança do cidadão nas instituições democráticas.

ALMG.NET

Desde o dia 10 de setembro, o aplicativo ALMG.NET, para dispositivos móveis, como tablets e smartphones, 
permite a utilização de vários serviços oferecidos pela Assembleia, além do acompanhamento das 
atividades e da agenda da Casa. Possibilita, ainda, o acesso às Constituições Federal e Estadual e aos 
bancos de dados de proposições em tramitação e da legislação mineira. Por meio do aplicativo, a po-
pulação pode também assistir ao vivo à TV Assembleia e ouvir a Rádio Assembleia. Esse produto é um 
dos resultados do projeto estratégico Novas Tecnologias no Relacionamento com a Sociedade, voltado 
para a adoção de ferramentas que permitam ampliar a interação e a participação dos cidadãos com o 
Legislativo mineiro.

PROJETOS ESTRATÉGICOS
2013-2015

de Políticas Públicas
Acompanhamento

2013 | 2015

Objetivo:
Desenvolver modelo e implementar procedimentos 
para a institucionalização e o aprimoramento das 
ações de monitoramento das políticas públicas 
estaduais realizadas pela ALMG, mediante 
utilização do Portal de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas.

Entregas  2013:
• acompanhamento do evento de monitoramento de políticas públicas em 2013.

Metas 2014:
• proposição de modelo de monitoramento contínuo de políticas públicas pelas comissões da ALMG, com 
participação da sociedade, até dezembro de 2014.
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2013 | 2015
do Impacto da Lei

Avaliação
Objetivo:
Desenvolver modelo de avaliação retrospectiva 
de legislação estadual e estratégia para sua 
implementação na Assembleia de Minas Gerais, 
com vistas a institucionalizar a prática avaliativa de 
legislação no Poder Legislativo estadual.

Entregas 2013:
• conclusão da metodologia para realização de pesquisa-piloto sobre avaliação de impacto da Lei do ICMS 
Solidário;
• capacitação da equipe do projeto em relação à Lei do ICMS Solidário;
• celebração de convênio de cooperação técnica com a Fundação João Pinheiro.

Metas 2014:
• apresentação dos resultados da pesquisa-piloto sobre avaliação de impacto da Lei do ICMS Solidário até 
abril de 2014;
• desenvolvimento e validação de metodologia geral para avaliação de impacto das leis na ALMG até 
dezembro de 2014;
• definição da estratégia de institucionalização da metodologia de avaliação legislativa retrospectiva, até 
dezembro de 2014.

de Proposição
Consulta Pública

2013 | 2015

Objetivo:
Ampliar a participação da sociedade na elaboração 
das leis estaduais por meio de consultas públicas 
eletrônicas sobre proposições em tramitação na 
Assembleia.

Entregas  2013:
• conclusão do desenvolvimento da consulta pública sobre proposições em tramitação na ALMG;
• definição do modelo de governança.

Metas 2014:
• lançamento da consulta pública sobre proposições em tramitação na ALMG (“Dê sua opinião sobre 
projetos de lei”) em fevereiro de 2014.
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para Cidadania 
no Parlamento

2013 | 2015

Educação
Objetivo:
Ampliar as oportunidades de participação dos 
jovens em ações de Educação para a Cidadania 
desenvolvidas pela ALMG, com vistas a estimular 
a sua participação política e contribuir para uma 
melhor compreensão do Poder Legislativo.

Entregas  2013:
• mapeamento, proposição e implementação de estratégias de articulação das iniciativas de Educação 
para a Cidadania já realizadas na ALMG;
• realização de atividade-piloto de acompanhamento da tramitação dos projetos de Planejamento e 
Orçamento Público 2013 com alunos do curso de Gestão Pública da UFMG – Programa Conexão Assembleia;
• formulação e validação de estratégia de regionalização do PJ Minas para 2014, com ampliação da 
participação para 35 câmaras municipais;
• implantação do programa Cidadania nas Redes no perfil de Facebook da ALMG, com divulgação de 
conteúdos relativos à cidadania.

Metas 2014:
• conclusão da implementação de estratégias de articulação das iniciativas de Educação para Cidadania já 
realizadas na ALMG até abril de 2014;
• desenvolvimento de jogos virtuais para dispositivos móveis e Portal da ALMG até maio de 2014;
• reformulação do espaço Educação para a Cidadania no Portal da ALMG;
• avaliação de atividade-piloto e implantação do Programa Conexão Assembleia – acompanhamento da 
tramitação dos projetos de Planejamento e Orçamento Público.

2013 | 2015
por Competências

Gestão Objetivo:
Implantar o modelo de Gestão por Competências 
na ALMG, com vistas a aumentar a eficiência do 
gerenciamento dos Recursos Humanos da Assembleia.

Entregas  2013:
• mapeamento dos perfis ocupacionais dos gestores da ALMG;
• capacitação das equipes para elaboração e implementação de planos de desenvolvimento dos gestores 
da ALMG.

Metas 2014:
• conclusão do mapeamento das competências gerenciais da ALMG até março de 2014;
• elaboração de planos de desenvolvimento gerais e individuais dos gestores da ALMG até maio de 2014;
• implementação do primeiro ciclo de desenvolvimento gerencial a partir de junho de 2014;
• início do mapeamento das competências técnicas a partir de junho de 2014.
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da Gestão de Processos
Implantação

2013 | 2015

Objetivo:
Implementar a metodologia de gestão de 
processos na ALMG, com vistas à racionalização e 
à eficiência de fluxos de trabalho.

Entregas 2013:
• institucionalização e capacitação de dois agentes de processo por setor da ALMG;
• mapeamento e proposição de melhorias para processos críticos de 26 gerências-gerais da ALMG;
• desenvolvimento de etapa preparatória para mapeamento do macroprocesso de gestão de eventos;
• definição de estratégia para ampliação do mapeamento e melhoria de processos em 2014.

Metas 2014:
• realização de dois ciclos semestrais de monitoramento do desempenho dos processos mapeados em 2013;
• conclusão do mapeamento e proposição de melhorias para o macroprocesso de gestão de eventos até 
dezembro de 2014;
• implementação e acompanhamento das ações de ampliação do mapeamento e melhoria de processos 
em 2014.

sobre os Resultados
da Participação

Informação

2013 | 2015

Objetivo:
Disponibilizar, para os cidadãos e entidades 
envolvidos nas práticas participativas da ALMG, 
informação sobre os resultados e desdobramentos 
de sua participação.

Entregas  2013:
• diagnóstico dos procedimentos adotados pelas práticas participativas da ALMG em relação a 
registro de participantes e propostas (ação conjunta com o projeto Monitoramento dos Resultados da 
Participação).

Metas 2014:
• implementação do módulo de registro de propostas no Sistema Evento e Autoridades até junho de 2014;
• implementação de melhorias no processo de cadastro de participantes dos eventos institucionais até 
junho de 2014;
• implementação, no Portal da ALMG, de um mecanismo de pesquisa e divulgação das propostas 
apresentadas em práticas participativas da ALMG até dezembro de 2014.

2013 | 2015

Monitoramento
dos Resultados da 
Participação

Objetivo:
Fortalecer a participação da sociedade com o 
Parlamento mineiro, por meio do monitoramento 
dos desdobramentos das propostas resultantes 
das práticas participativas da Assembleia.

Entregas 2013:
• diagnóstico dos procedimentos adotados pelas práticas participativas da ALMG em relação a registro de 
participantes e propostas (ação conjunta com o projeto  Informação sobre os Resultados da Participação).

Metas 2014:
• desenvolvimento de metodologia para geração e monitoramento de desdobramentos das propostas 
resultantes das práticas participativas da ALMG, até abril de 2014.
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2013 | 2015
Estratégico de Comunicação

Planejamento
Objetivo:
Promover o alinhamento estratégico dos canais 
e ações de comunicação e o relacionamento 
da Assembleia com a sociedade, de forma a 
contribuir para a valorização do Poder Legislativo.

Entregas  2013:
• realização de ações preparatórias para pesquisa de reputação da ALMG (contratação de consultoria 
especializada, estudo de cenário, mapeamento de públicos prioritários, customização do modelo de 
reputação para a ALMG);
• realização da pesquisa de reputação da ALMG.

Metas 2014:
• avaliação/divulgação dos resultados da pesquisa de reputação da ALMG até março de 2014;
• elaboração de planos de ação relacionados às práticas e aos procedimentos da comunicação 
institucional até dezembro de 2014.

2013 | 2015

Programa de Suporte e 
Integração com Gabinetes

Pro-Siga Objetivo:
Aprimorar o suporte prestado à atuação 
parlamentar, por meio da melhoria da articulação 
entre as áreas administrativa e parlamentar e da 
integração de seus processos de trabalho.

Entregas  2013:
• elaboração de metodologia para diagnóstico da percepção da qualidade dos serviços prestados aos 
gabinetes parlamentares, bem como do relacionamento de suas equipes com as dos demais órgãos da 
Casa;
• capacitação da equipe para a realização do diagnóstico;
• realização do diagnóstico, por meio de encontros com deputados e pesquisas de campo com as equipes 
dos gabinetes.

Metas 2014:
• finalização da pesquisa de campo com as equipes dos gabinetes até fevereiro de 2014;
• apresentação dos resultados da pesquisa e das primeiras ações de melhoria aos gabinetes, até abril de 
2014;
• elaboração do Plano de Melhorias e teste dos fluxos até junho de 2014;
• elaboração do Programa de Integração até agosto de 2014.
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ELE ENTRA.

TU ENTRAS.

NÓS ENTRAMOS.

TV Assembleia, em BH, Canal 35 UHF – www.almg.gov.br – Rua Rodrigues Caldas, 30 – Belo Horizonte – (31) 2108 7800
@assembleiamg assembleiademinas ALMG

TODAS AS PORTAS DA ASSEMBLEIA ESTÃO ABERTAS PARA VOCÊ.

Participar da vida política é direito de todo cidadão. Por isso, a 
Assembleia facilita o acesso para você chegar à Casa do Povo. 
Você pode acompanhar o trabalho dos parlamentares, consultar 
os projetos e as notícias e apresentar sugestões. Participe!

Acesse a Assembleia pela internet, telefone ou TV. Ou venha 
aqui pessoalmente. Fique à vontade, a Assembleia é a sua Casa.
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