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Eventos institucionais  
Uma construção coletiva com a sociedade
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Como surgiram os eventos institucionais?

Com o fim da ditadura e a promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

três Poderes do Estado retomaram suas atividades sob a égide da democracia. O 

povo, antes acuado e receoso, necessitava comprovar se a democracia era uma 

realidade. Os Poderes, que haviam sofrido ingerências durante o regime militar, 

precisavam recuperar a confiança da sociedade. 

Em nosso estado, uma das formas encontradas pela Assembleia Legislati-

va de Minas Gerais – ALMG – para conferir maior legitimidade à representação  
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política e para atender aos anseios dos mineiros foi incluir a sociedade no pro-

cesso de elaboração da Constituição Estadual de 1989. Foi uma decisão arrojada 

para a época e, naquele momento, ninguém poderia sequer imaginar que esse 

se tornaria um caminho sem volta.

Hoje, mais de vinte anos depois, os eventos institucionais se consolidaram 

como instrumentos importantes para subsidiar a atividade legislativa. No mo-

mento em que o Legislativo mineiro planeja o futuro por meio de um direciona-

mento estratégico, os eventos institucionais se reafirmam, principalmente em 

função dos novos formatos e da nova atuação das comissões, como mecanismo 

imprescindível para que a Assembleia alcance em 2020 o que propôs como sua 

visão de futuro: ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma 

sociedade melhor. 

Para que servem?

Os eventos institucionais são oportunidades democráticas de aproximação entre 

Legislativo e sociedade e são realizados com o objetivo de permitirem o debate de 

temas relevantes, a proposta e a avaliação de políticas públicas em curso e o reco-

lhimento de propostas da sociedade que possam subsidiar a atividade legislativa. 
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Quais são os tipos?

Ciclo de debates

Formato de evento realizado com o objetivo de debater um tema relevante. 

Geralmente, tem duração de um ou dois dias. Durante o evento são realizados 

painéis de exposições sobre o tema e, ao final das exposições, abre-se espa-

ço para os debates. O público presente pode participar mediante o encaminha-

mento de perguntas, por meio escrito ou oralmente. Os cidadãos mineiros que 

acompanham o evento pela TV Assembleia podem participar por meio do portal  

www.almg.gov.br, encaminhando seus comentários e perguntas.
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Em um ciclo de debates o cidadão tem a oportunidade de tirar dúvidas e 

apresentar sugestões acerca do tema. Isso o qualifica para outras participações 

em espaços públicos de discussão, dando a ele a possibilidade de contribuir de  

forma mais efetiva em processos democráticos para a elaboração de propostas 

de políticas públicas, por exemplo.

Além disso, durante os debates, o cidadão pode manifestar sua opinião.  

Muitas vezes ele traz uma abordagem completamente diferente de tudo o que já 

foi dito ou faz um relato de uma vivência, oferecendo, então, um novo olhar, uma 

nova perspectiva para a análise do tema.

Fórum técnico

É um dos formatos de eventos institucionais previstos no Regimento Interno 

da ALMG, realizado com o objetivo de subsidiar a elaboração legislativa. 

Normalmente é composto por duas etapas: interiorização, que constitui a 

fase regional do evento; e final, que constitui sua fase estadual. Na primeira, 

são realizadas reuniões em cidades de diversas regiões do Estado. Nessa etapa, 

os participantes podem ser organizados em grupos de trabalho para debater o 

tema, formular e aprovar propostas. Essas propostas, recebidas durante a etapa 



6 | 

de regionalização, são consolidadas e passam a compor o documento que será 

discutido e votado na etapa estadual. Nessa segunda etapa, a reunião acontece 

em Belo Horizonte, onde são realizados painéis de exposições sobre o tema e 

uma nova composição de grupos de trabalho, similares àqueles organizados na 

etapa de interiorização. Aqui os grupos têm a tarefa de consolidar um documento 

para ser votado na plenária final, momento em que são identificadas as pro-

postas prioritárias que serão encaminhadas à comissão temática da Assembleia  
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Legislativa. Além disso, são eleitos os membros de uma comissão de repre-

sentação. Conforme previsto no Regimento da Casa, essa comissão pode par-

ticipar dos debates na comissão temática autora da proposição resultante do 

documento final do evento. As duas etapas são caracterizadas pela participação 

democrática e pelo amplo debate sobre o tema, que geralmente contribui para a 

elaboração de propostas que poderão aprimorar o processo legislativo. 

Seminário legislativo

É outro formato de evento institucional previsto no Regimento Interno da 

ALMG e também é realizado com o objetivo de subsidiar a elaboração legislativa. 

Possui as mesmas características de um fórum técnico. A grande diferença 

é que no seminário legislativo, ainda durante a preparação do evento, são for-

madas comissões técnicas interinstitucionais – CTIs –, que são grupos temá-

ticos de discussão compostos por representantes de entidades da sociedade 

civil, de órgãos públicos, da área acadêmica e por técnicos ou especialistas 

no tema abordado, e têm como principal objetivo a elaboração de um relatório 

de propostas a partir da discussão dos temas e subtemas definidos para o 

seminário legislativo. 
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No seminário legislativo, o relatório das CTIs serve de documento-base para 

as discussões na etapa de interiorização. Isso não exclui, porém, a possibilidade 

de apresentação de novas propostas. 
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Como são organizados?

Como visto, há diferentes formatos de eventos institucionais, cada um com 

dinâmicas e objetivos próprios. Entretanto, há uma característica comum: todos 

são construções coletivas, ou seja, são organizados pela ALMG com a participa-

ção efetiva de representantes de diversas entidades da sociedade civil e poder 

público. 

Essa participação se dá desde o primeiro momento e é decisiva para a defini-

ção de toda a estrutura do evento institucional. 

O evento surge a partir de requerimento de um deputado, de um grupo de 

deputados, de uma comissão temática ou do Plenário. Uma vez recebido e apro-

vado o requerimento, a Mesa autoriza a organização e a realização do evento, 

e a ALMG convida entidades da sociedade civil organizada e representantes do 

poder público para compor a comissão organizadora, que será coordenada por 

um ou alguns dos parlamentares requerentes. Essas entidades são escolhidas a 

partir de um banco de dados institucional, levando-se em conta a afinidade com 

a temática do evento e a necessidade de se compor uma comissão organizadora 

que seja heterogênea e contemple diversos segmentos ou visões de um mes-

mo tema. Nada impede, entretanto, que as entidades que integram a comissão 
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organizadora possam convidar outras entidades a participar. Além disso, consi-

derando-se que a agenda de reuniões preparatórias de eventos institucionais é 

publicada no portal da ALMG, entidades que não foram inicialmente convidadas 

poderão se integrar ao processo de organização do evento por iniciativa própria. 

Essas entidades participam de reuniões nas quais serão propostas e definidas 

todas as questões acerca do evento, desde o próprio formato até os palestran-

tes, passando por datas, abordagem de tema, subtemas, regulamento, critérios 

de participação e inscrição, etc. 

Durante as reuniões da comissão organizadora de um evento, cada questão é 

ampla e democraticamente discutida e colocada em votação. Prevalece o que for 

consenso ou o desejo da maioria. 

A Gerência-Geral de Projetos Institucionais da ALMG coordena as atividades de 

organização do evento e fica responsável pela operacionalização do que for defini-

do pela comissão organizadora. Em muitos casos, oferece a essa comissão orien-

tações para o melhor andamento do evento ou alerta sobre possíveis problemas, 

entretanto a autonomia e o poder de decisão são da comissão organizadora. Sua 

principal atribuição é assegurar o espaço para a articulação e a participação de todas 

as entidades, mediar os diálogos e garantir o contraditório. 
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Qual é o papel da sociedade civil organizada  
e do poder público?

O papel da sociedade civil organizada e do poder público é atuar em parceria 

com a ALMG para organizar e realizar os eventos institucionais. A participação é 

efetiva e, ao final, o evento institucional terá o formato e a estrutura discutidos e 

aprovados pela comissão organizadora. 

Em cada evento, poderá haver diferentes formas de se atuar dentro da comis-

são organizadora. Citamos a seguir as formas mais comuns de contribuir para a 

organização e realização de um evento institucional: 
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• participar das reuniões preparatórias;

• oferecer sugestões para a estruturação, organização e realização do evento 

(por exemplo: formato do evento, duração, subtemas a serem discutidos, 

regras para o oferecimento de propostas, nomes de possíveis expositores);

• participar das votações durante as reuniões preparatórias;

• auxiliar a equipe da ALMG na realização de contatos com palestrantes;

• contribuir com a divulgação do evento;

• mobilizar os cidadãos e as entidades de seu meio para que participem do 

evento;

• participar das CTIs (quando houver);

• participar das discussões nos grupos de trabalho e na plenária (quando 

houver);

• acompanhar o andamento das propostas do evento dentro da comissão te-

mática da Casa, composta por parlamentares.*

* Essa é uma das atribuições da comissão de representação, que é constituída ao final de todos os eventos em 
que há recebimento de propostas.



14 | 

Por que é importante participar? 

A verdadeira cidadania compreende algo além da participação na escolha de 

nossos representantes. A sociedade deve participar de todo e qualquer procedi-

mento democrático que venha a contribuir ou buscar o desenvolvimento munici-

pal, estadual ou federal. 
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Os cidadãos podem oferecer suas impressões acerca das políticas públicas 

implementadas pelo governo, sugerir medidas para a efetivação de direitos, ele-

ger as medidas que consideram mais importantes. Tudo isso é fundamental para 

que as políticas públicas reflitam verdadeiramente os anseios e as necessidades 

da sociedade. Isso é exercer a cidadania!

Quais são os desdobramentos possíveis?

Muitas vezes os participantes de um evento institucional, e até mesmo re-

presentantes de entidades da sociedade civil e do poder público que compõem 

a comissão organizadora de um evento, acreditam que o evento somente terá 

atingido seu objetivo se, posteriormente, for criada uma lei para implementar 

todas as propostas recebidas. 

Entretanto, há outras possibilidades para se atingir um mesmo objetivo, às 

vezes com medidas mais simples e imediatas. 

Algumas propostas, por exemplo, podem ser atendidas mediante encami-

nhamento de requerimento ao Poder Executivo. Outras podem ser contempladas 

mediante inclusão no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, que 

é revisado anualmente. Há ainda a possibilidade de a proposta ser incluída em 
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projeto de lei já em trâmite, com vistas a aprimorá-lo ou a refletir uma demanda 

posta pela sociedade.

Além disso, deve-se ressaltar que constituem desdobramentos imediatos do 

evento a simples difusão de conhecimentos para um grande número de pessoas 

e o exercício efetivo da cidadania por meio da ocupação de um espaço públi-

co de discussões, passo fundamental para a consolidação de uma democracia 

participativa. 
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