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Este Guia de Serviços e Informações para
o Cidadão reúne as formas de contato, interação e participação que a Assembleia
disponibiliza para o cidadão. São diferentes
caminhos que cada pessoa ou organização
pode escolher, de acordo com sua necessidade ou interesse.
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As informações estão organizadas em quatro vertentes:
1. atividades relacionadas
ao processo legislativo
2. acesso à
informação e
espaços de
interação com
a sociedade

3. educação
para a
cidadania

4. atividades
culturais
Ao final, na seção “Informações úteis”, você ainda encontra
cada serviço com sua forma de contato listado por ordem alfabética, para facilitar novas consultas.

A Assembleia está de portas abertas
para a sua participação.
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Atividades relacionadas
ao processo legislativo
Plenário: de terça a quinta-feira, às 14 horas, acontecem as reuniões ordinárias de Plenário, quando os deputados estaduais debatem e votam
projetos de lei e outras proposições de interesse público.
Todas as reuniões são abertas, podendo o público acompanhá-las da
galeria do Plenário ou pela TV Assembleia.
As pautas das reuniões são publicadas previamente no Portal da
Assembleia (almg.gov.br).
Comissões: formadas por grupos de deputados, cada comissão (de
Cultura, de Saúde, de Direitos Humanos, entre outras) reúne-se semanalmente para avaliar os projetos em tramitação na Assembleia,
de forma a orientar as votações no Plenário.
As reuniões também são abertas ao público, que, além de acompanhá-las, pode inscrever-se para fazer pronunciamento.
As comissões ainda realizam estudos, fiscalizam os atos do Poder Executivo estadual e promovem visitas, audiências e debates
públicos na Capital e no interior. Essas atividades são abertas à
participação ativa dos cidadãos interessados e, por trazerem a sua
voz para o debate, enriquecem os trabalhos de produção de leis, de
fiscalização e de discussão sobre questões de interesse coletivo.
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Para permitir a participação de cidadãos impossibilitados de comparecer à ALMG, alguns
eventos também abrem uma consulta pública
virtual, através do Portal da Assembleia.

A Comissão de Participação Popular (CPP) facilita a participação dos cidadãos nas atividades do Parlamento.
Por meio da CPP, entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas de ação legislativa,
relacionadas tanto à produção das leis quanto à fiscalização do Estado.

Participação on-line: você pode opinar sobre temas relacionados ao processo legislativo pelo
Portal da Assembleia (almg.gov.br). Clique em
“Participe” e escolha a opção.

É também a CPP que leva à frente o processo de
discussão, revisão e aprovação do Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG), dando oportunidade para que a população proponha alterações sobre
como o Poder Executivo estadual pretende aplicar os
recursos públicos.

Dê sua opinião sobre projetos em tramitação: por meio
desse canal, qualquer cidadão pode dar seu voto favorável ou contrário aos projetos de lei que tramitam
na Assembleia, além de poder deixar seu comentário.
Envie sua sugestão de projeto de lei: uma oportunidade
para apresentar sugestões de melhorias para o Estado, que podem ser aproveitadas pelos parlamentares
em audiências públicas, pedidos de providências e
projetos de lei.

Seminário legislativo, fórum técnico e ciclo de
debates: são eventos de interlocução com a
sociedade previstos no Regimento Interno da
ALMG. A construção desses eventos se dá de
forma coletiva, com a participação de cidadãos
e de organizações da sociedade civil. São ótimas oportunidades para a população participar
de discussões sobre temas de interesse público, inclusive de modo regionalizado, pois, muitas vezes, os eventos incluem etapas no interior
do Estado. Esse contato direto dos parlamentares com os cidadãos possibilita o recolhimento
e a consolidação de sugestões coletivas para a
criação ou o aprimoramento de políticas públicas estaduais e auxilia a tomada de decisões
que terão impacto na vida das pessoas.

Site Políticas Públicas ao Seu Alcance: disponibiliza
dados e informações sobre as políticas públicas
do Estado, ajudando você a compreender o escopo, a gestão, o financiamento e a legislação básica; a monitorar a execução do planejamento e do
orçamento do Estado e os dados e indicadores de
resultados; e a acompanhar a atuação da ALMG –
projetos de lei, audiências públicas, atividades de
fiscalização – em cada área de política pública.
Acesse politicaspublicas.almg.gov.br.
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Acesso à informação e
espaços de interação
com a sociedade
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC): o CAC é a sua referência
para informações gerais (nomes e partidos dos deputados, contatos e localização de gabinetes e setores administrativos, eventos, atividades das comissões, entre outras) e para esclarecimento
de questões acerca das atividades do Poder Legislativo estadual.
Aqui estão disponíveis, a preço de custo, publicações produzidas pela
ALMG (como a Constituição Estadual, o Regimento Interno e livros relacionados ao Poder Legislativo). No CAC, os agentes públicos podem
solicitar declaração de comparecimento.
Rua Rodrigues Caldas, 30
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: das 7h30 às 19 horas (de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7800 / cac@almg.gov.br

Ouvidoria Parlamentar: por meio da Ouvidoria, você pode encaminhar
sugestões, questionamentos, reclamações ou denúncias relacionadas ao funcionamento do Poder Legislativo.
Atendimento presencial no CAC, pelo telefone 08000-31-0888
(das 8 às 17 horas), e pelo Portal (almg.gov.br – clique em
“Participe” e depois em “Ouvidoria”).
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Gabinetes parlamentares: espaço fundamental de
contato entre os cidadãos e seus representantes.

Arquivo da Assembleia: permite a consulta de
documentos relativos à atividade parlamentar
produzidos desde 1959, abrangendo o processo
legislativo, as atividades das comissões permanentes e temporárias, a correspondência legislativa, os processos de emancipação de distritos
e o acervo documental da IV Assembleia Constituinte Mineira.

Você pode apresentar suas propostas e demandas aos deputados pessoalmente nos gabinetes
ou pela internet.
Consulte a localização e as formas de contato de
cada gabinete no encarte ao final deste guia, no
Portal ou com o CAC.

Rua Rodrigues Caldas, 30 – andar SE
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 17h30
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7666
Acesse almg.gov.br, clique em
“Fale com a Assembleia”, escolha
“Projetos, Leis e Pesquisas”.

Biblioteca Deputado Camilo Prates: é especializada em obras de referência na área de Direito e
em assuntos relacionados ao Poder Legislativo.
Você pode consultar o acervo, fazer solicitações
de levantamentos bibliográficos ou pesquisas
de legislação, jurisprudência e tramitação de
projetos de lei. A biblioteca disponibiliza ainda
publicações que podem ser acessadas por meio
digital, na íntegra.

Nas redes: as páginas e os perfis da Assembleia
nas redes sociais divulgam diariamente as principais atividades em andamento e informações
de interesse dos cidadãos.
facebook.com/assembleiademinas
@assembleiamg
youtube.com/assembleiamg
assembleiademinas
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Diário do Legislativo: informativo oficial dos atos administrativos, do processo legislativo e da ALMG. É
publicado eletronicamente de terça-feira a sábado.
Acesse almg.gov.br e clique em “Consulte”.
Rádio Assembleia: agência de notícias sobre a atividade da ALMG, com distribuição de áudios em MP3,
para reprodução livre e gratuita, inclusive por emissoras de rádio. Programação musical e informativa
na web – com notícias, boletins, reportagens sobre
as atividades da ALMG e informações de utilidade
pública. Acesse almg.gov.br, clique em “Acompanhe”
e, em seguida, em “Rádio Assembleia”.

Portal da Assembleia: o Portal apresenta toda a legislação mineira, informações sobre projetos e a agenda
completa do Plenário, das comissões e dos eventos.
Também reúne notícias, fotos, vídeos e áudios
sobre as atividades da ALMG, além dos canais de
participação on-line.
Fale com a Assembleia: canal de interação que recebe mensagens endereçadas aos deputados e às
comissões, demandas relacionadas à Lei de Acesso
à Informação, à Ouvidoria Parlamentar ou a qualquer
outro serviço, como, por exemplo, solicitação de
pesquisa de legislação ou informações sobre cursos.

TV Assembleia: transmite ao vivo tudo o que acontece no Plenário, além de veicular produções originais
sobre política e cidadania.

Boletins temáticos: você pode se cadastrar no Portal
para receber notícias do seu interesse, como projetos em tramitação, boletins temáticos, notícias do
Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) e atividades da
Escola do Legislativo.

A transmissão ao vivo da TV e arquivos de vídeo da
programação estão disponíveis no Portal (acesse
almg.gov.br, clique em “Acompanhe” e, em seguida,
em “TV Assembleia”).
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Cessão de espaços: movimentos sociais, organizações, partidos e órgãos públicos podem solicitar o
uso de espaços da Assembleia (Auditório, Teatro,
plenarinhos e Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira). Confira os critérios na Deliberação
2.641, de 2016. Acesse almg.gov.br, clique em
“Consulte” e, em seguida, em “Legislação”.

Também é possível sintonizar o canal da TV Assembleia por meio das transmissões convencionais em
VHF, UHF, a cabo ou por antena parabólica. Consulte
no Portal da Assembleia a maneira mais fácil de receber o sinal no seu município.
As transmissões podem ainda ser acompanhadas
pelo YouTube.
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Educação
para a Cidadania
Escola do Legislativo (ELE): oferece cursos e atividades de formação
política, presenciais e a distância, para agentes públicos e para a sociedade em geral. Também desenvolve ações voltadas para o público
jovem, como palestras em escolas sobre cidadania, visitas orientadas à ALMG para grupos de estudantes e o Parlamento Jovem.
Parlamento Jovem de Minas: projeto de formação política destinado aos
estudantes do ensino médio dos municípios mineiros, que oferece uma
oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação no Poder Legislativo do município e do Estado. Realizada anualmente em parceria com a PUC Minas e as câmaras municipais, cada
edição aprofunda-se numa temática escolhida, dando aos jovens a oportu
nidade de vivenciar a política, a construção de argumentos, o debate e o
respeito às diferentes opiniões.
Conexão Assembleia: ação desenvolvida em parceria com escolas do ensino
superior, por meio de atividades ou projetos em diferentes formatos, como
palestras, seminários, cursos, práticas participativas no Parlamento, oficinas e
orientação complementar a projetos de pesquisa.
Pós-graduação lato sensu em Poder Legislativo e Políticas Públicas: curso de
especialização aberto ao público interessado na temática.
Educação a distância: no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem
da ALMG são oferecidos cursos gratuitos abertos à sociedade, cursos
de capacitação para vereadores e servidores de câmaras municipais e
seminários virtuais sobre história, política e formação para cidadania,
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Programas de visitas orientadas à ALMG: as visi
tas acontecem de segunda a sexta-feira e são
agendadas pelo Portal. Acesse almg.gov.br, clique em “Participe” e, em seguida, em “Visite”.

dirigidos, preferencialmente, aos professores e
estudantes da rede de ensino do Estado.
Publicações e multimídia: vídeos, áudios e publicações
da Escola voltados para a formação política, disponíveis no Portal para download.

Turmas de estudantes (ensinos superior, médio e
fundamental): são agendadas pelo professor ou
diretor. A Escola do Legislativo promove visitação,
rodadas de conversas, palestras e atividades em
grupo para discussão de temas relacionados à
organização do Estado, à democracia, à represen
tação, à participação e aos valores democráticos.
Duração: 2 horas.

Informe-se sobre o calendário da Escola e participe das atividades ofertadas. Acesse almg.gov.br,
clique em “Escola do Legislativo”.
Av. Olegário Maciel, 2.161 – Lourdes
Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3400
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a
Assembleia” e escolha “Escola do Legislativo”.

Público geral: visitas guiadas com dois roteiros distintos, à escolha dos visitantes.
- Circuito “Política e Participação”, a cidadãos
interessados em conhecer os espaços, o funcionamento do Legislativo mineiro e as diversas
formas de participação.
- Circuito “Memória e Cultura”, destinado a
quem deseja conhecer o patrimônio e as ações
culturais e artísticas da Assembleia.
Agendamento sem número mínimo de pessoas. Duração: 1h30.
Tour Virtual: página do Portal que oferece uma
breve apresentação de alguns espaços da ALMG.
Acesse almg.gov.br, clique em “A Assembleia” e, em
seguida, em “Tour Virtual”.
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Memorial da Assembleia: espaço dedicado à divulgação da história do Parlamento mineiro. As
visitas estão temporariamente suspensas para
readequação da exposição de longa duração.

cursos de formação e também viabiliza empréstimo de exposições itinerantes com temas para
reflexão política e de promoção da cidadania.
Rua Martim de Carvalho, 94 – 8º andar
Santo Agostinho – Belo Horizonte/ MG
Horário: das 8 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7303
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a
Assembleia” e escolha “Centro de Apoio às
Câmaras”.

(31) 2108-7674
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a
Assembleia”, escolha “Cultura” e, depois,
“Memorial da Assembleia”.

Centro de Apoio às Câmaras (Ceac): espaço de
convergência e de troca de experiências entre
legislativos mineiros, voltado a vereadores e servidores de câmaras municipais.

Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira
(Edjao): espaço destinado a acolher reuniões,
assembleias e manifestações políticas promovidas por entidades, sindicatos ou movimentos
sociais.

Por meio de formulário disponível no P ortal, o
Ceac responde dúvidas sobre p rocesso legislativo, exercício do mandato parlamentar e funções
do Poder Legislativo, funcionamento de comissões, legislação e jurisprudência de interesse
das câmaras. Disponibiliza, ainda, o Boletim do
Ceac, informativo semanal, enviado por e-mail,
que traz notícias de interesse das câmaras. Em
parceria com a Escola do Legislativo, oferece

Está localizado na entrada principal do Palácio
da Inconfidência (pela Praça da Assembleia), e
oferece sistema próprio de s onorização na Tribuna Popular. A utilização do espaço pela sociedade civil deve ser previamente agendada.
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Espaço Cidadania: reúne vários atendimentos ao
cidadão em um só endereço:

Sine-BH-Assembleia: solicitação de seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho e intermediação de mão de obra. Oferta cursos de qualificação.

Rua Martim de Carvalho, 94
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG

Horário: das 8 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3471

Procon Assembleia: atendimento, oferece orientações e realiza audiências de conciliação sobre questões relacionadas ao direito do consumidor. Além
disso, oferece assessoramento para a criação de
Procons e desenvolve campanhas educativas.

Sindpas: emissão da carteira Sindpasse, que dá d ireito
à gratuidade no transporte intermunicipal a pessoas
com deficiência e renda individual inferior a dois salários mínimos.

Horário: das 8 às 14 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-5500

Horários: das 9 às 12 horas e
das 13 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3467

Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon):
especializada em investigação e repressão de infrações penais ao direito do consumidor.

Posto de identificação da Polícia Civil: emissão de
carteira de identidade e de atestado de antecedentes
criminais. Agendamento pelo site Agendamento OnLine, do Governo de Minas.

Horário: das 8 às 18 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 3275-1887

Horário: das 9 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3481
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Atividades
culturais
Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema: a Assembleia promove e
apoia diversas iniciativas culturais, buscando aproximar-se da sociedade por meio de variadas manifestações artísticas.
Rua Rodrigues Caldas, 30 – térreo
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 18 horas (de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7827
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”
e escolha “ALMG Cultural”.
Zás: peças de teatro, dança, humor ou música sobem ao palco do Teatro
da Assembleia ao meio-dia das sextas-feiras. Ingresso s ubsidiado.
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Segunda Musical: recitais de música erudita apresentados todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Teatro
da Assembleia. Ingresso subsidiado.

Cantata de Natal: apresentação gratuita de corais
que somam 300 vozes, trazendo o espírito natalino
para a inauguração da decoração e da iluminação de
Natal da ALMG.

Exposições: artes plásticas, artesanato, mostras educativas e institucionais podem ser visitadas, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Espetáculos: teatro, dança e música ocupam o Teatro
da Assembleia aos finais de semana, por meio de
concorrência pública. Venda de ingressos na bilheteria, antes da sessão.
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Informações
úteis
Biblioteca e Arquivo
Rua Rodrigues Caldas, 30 – andar SE
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 17h30 (de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7666
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”
e escolha “Projetos, Leis e Pesquisa”.
Centro de Apoio às Câmaras (Ceac)
Rua Martim de Carvalho, 94 – 8º andar
Santo Agostinho – Belo Horizonte/ MG
Horário: das 8 às 17 horas (de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7303
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”
e escolha “Centro de Apoio às Câmaras – Ceac”.
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
Rua Rodrigues Caldas, 30 – térreo
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: 7h30 às 19 horas (segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7800
ac@almg.gov.br
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”
e escolha “Centro de Atendimento ao Cidadão”.
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Cessão de espaços
Consulte critérios na Deliberação 2.641, de 2016.
Acesse almg.gov.br, clique em “Consulte” e, em seguida,
em “Legislação”, ou entre em contato com o CAC.

Espaço Cidadania
Rua Martim de Carvalho, 94 – térreo
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG

Escola do Legislativo
Av. Olegário Maciel, 2.161
Lourdes – Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 17 horas (de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3400
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”
e escolha “Escola do Legislativo”.

Procon Assembleia
Horário: das 8 às 14 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-5500
Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor
Horário: das 8 às 18 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 3275-1887

Espaço Político-Cultural
Teatro, Galeria de Arte e Tribuna Popular
Rua Rodrigues Caldas, 30 – térreo
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 18 horas (de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-7827
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”,
escolha “Cultura” e, depois, “Assembleia Cultural”.

Sistema Nacional de Emprego (Sine-BH-Assembleia)
Horário: das 8 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3471
sine.bhassembleia@trabalho.mg.gov.br
Sindpas (Sindicato das Empresas de Transportes
de Passageiros no Estado de Minas Gerais)
Horários: das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3467
Posto de identificação da Polícia Civil
Agendamento pelo site Agendamento OnLine, do
Governo de Minas.
Horário: das 9 às 17 horas
(de segunda a sexta-feira)
(31) 2108-3481
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Memorial da Assembleia de Minas
(31) 2108-7674
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia”,
escolha “Cultura” e, depois, “Memorial da Assembleia”.

Ouvidoria Parlamentar
Rua Rodrigues Caldas, 30 – térreo (CAC)
Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
Horário: das 8 às 17 horas (de segunda a sexta-feira)
0800-0310888
Acesse almg.gov.br, clique em “Fale com a Assembleia” e
escolha “Ouvidoria Parlamentar”.

Gabinetes parlamentares
Consulte localização e formas de contato com cada
gabinete no Portal (acesse almg.gov.br e clique em
“Lista Telefônica”) ou no CAC.

Programas de visitas
Agendamento pelo Portal (almg.gov.br/participe/visite)
• Turma de estudantes  – Informações: (31) 2108-3400
• Público geral – Informações: (31) 2108-7800
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