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“JUBILEU DE PRATA”, UMA COMEMORAÇÃO 
AOS 25 ANOS DE CONQUISTAS EM PROL 
DO PARLAMENTO ESTADUAL BRASILEIRO. 
A União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais – UNALE, única entidade com legitimi-
dade reconhecida perante a Suprema Corte do 
País, para representar as 27 Casas Legislativas e 
os 1059 deputados e deputadas estaduais.
 
Ao celebrar os seus 25 anos de existência, a UNALE 
foi criada em 30 de maio de 1996, em Belém, no 
Pará, resultante da fusão do Colégio Brasileiro 
de Presidentes de Assembleias Legislativas e da 
União Parlamentar Interestadual (UPI), presidida 
à época pelo então deputado mineiro Miguel 
Martini, que com a fusão, se tornou o primeiro 
tesoureiro da entidade. Desde a sua fundação, 
a entidade reforça o seu objetivo maior de 
promover o bem de toda a população, valorizar 
e promulgar o trabalho do parlamentar estadual 
e agregar conhecimento e discussões de grande 
proporção e relevância nacional e internacional 
em todos os estados, e na interlocução junto ao 
Congresso Nacional.
 
Além da idealização de promover mudanças cons-
titucionais que proporcionam mais prerrogativas 
aos legislativos estaduais, a entidade instituída 
na década de 90, com sede inaugurada em 24 de 
fevereiro de 1999 na capital federal, sempre teve 
como principais diretrizes o aperfeiçoamento do 
processo legislativo estadual e fortalecimento do 
federalismo brasileiro.

Conferência Nacional da Unale, realizada 
em 2015, onde foram debatidos temas de 

modernização da legislação brasileira.



UNALE NA HISTÓRIA
DO PARLAMENTO
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Após a sua fundação em 1996, a entidade 
que une todos os parlamentares estaduais, 
mostrou a força desta união para a conquista 
de diversas bandeiras defendidas. Diante de 
um cenário político de mudanças significativas, 
dentre elas, a saída de Fernando Henrique Cardoso 
(FHC) da Presidência da República e a posse do 
novo presidente eleito, na época, Luís Inácio Lula 
da Silva (Lula), a UNALE atuou com exatidão ao 
enfrentar o seu primeiro desafio: Uma emenda 
constitucional em tramitação no Congresso 
Nacional que, se aprovada, iria possibilitar a 
reeleição de presidente, governadores e prefeitos. 
O texto da emenda fez com que a UNALE, em 
janeiro de 1997, firmasse e provasse a seriedade 
do Parlamento Estadual em um momento muito 
delicado nas relações governamentais. Assim 
o fez, e teve a sua primeira conquista como 

Presidentes e membros da Unale discutem 
ações para fortalecer o Legislativo Estadual.



entidade representativa do legislativo estadual.
A partir de então, foram diversas vitórias 

e marcos que ficaram para a história da UNALE.  
Dois anos depois de sua integração, em 1998, 
ano de eleições presidenciais e tetracampeonato 
mundial da seleção brasileira de futebol, a 
entidade, que neste ano era presidida pelo 
deputado Geraldo Magela (DF), já congregava 
13 das 27 Casas Legislativas do Brasil e tinha 
instituído o Fundo de Assistência Parlamentar 
(FAP), reserva formada pela contribuição 
voluntária dos seus associados para indenizar 
beneficiários familiares em casos especiais.

Sempre preocupada em agir com 
transparência e eficácia, em 2002, já com 24 
das Assembleias incorporadas ao seu escopo, 
novamente ano eleitoral, a Unale deu um 
pontapé para a transparência das informações 
aos cidadãos e parlamentares, e inaugurou uma 
página no seu portal eletrônico que esclarecia 
dúvidas a respeito de legislação, campanha, 
financiamento e outras questões relacionadas 
às eleições, contínuas vezes reforçando o 
firmamento do Estado Democrático de Direito. 
Neste eixo e cenário inovador do Brasil, a UNALE 
promoveu muitos projetos e debates sobre 
ética política, informação, reformas nacionais, 
economia de escala, entre outras temáticas 
relevantes.

Em um avanço em sua dinâmica história, 
muitas foram as conquistas da entidade, mas cabe 
destacar as ações voltadas para as áreas da saúde 
em todos os estados brasileiros, a partir do ano 
de 2015, onde foram trabalhadas programações 
e atividades conjuntas em todas as Assembleias, 
com a disseminação de informações sobre 
doenças, prevenção e combate ao preconceito.

Promover o novo texto do Pacto 
Federativo, consolidar mais autonomia 

constitucional às Casas Legislativas, assegurar 
a emissão e validação, por meio da entidade, 
das carteiras parlamentares de identidade 
funcional junto à Casa da Moeda, emitir, com 
certificação do Ministério de Relações Exteriores 
(MRE), passaportes oficiais que viabilizem a 
identificação dos seus associados em missão 
internacional, levantar a possibilidade do fundo 
previdenciário das Assembleias Legislativas, lutar 
pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e pela garantia da manutenção 
do Fundo de Educação Básica (Fundeb) foram 
algumas das significativas ações mais recentes 
da entidade.

Outros importantes fatos marcaram a 
trajetória da UNALE até aqui, dentre eles, a 
luta assídua da entidade, em conjunto com 
os representantes estaduais, para promover 
a renegociação da dívida dos estados com 
o Governo Federal. Desde 2014, a UNALE 
tem apoiado a Comissão Especial sobre a 
Renegociação da Dívida dos Estados com a União, 
na mobilização com todas as Assembleias e 
promovendo encontros para debater as melhores 
estratégias a serem seguidas. A discussão que se 
estendeu por anos, foi encerrada em dezembro 
de 2020, quando o Congresso Nacional aprovou, 
em regime de urgência, o Proposta de Emenda 
Parlamentar (PEC) que ampliou o prazo para o 
pagamento do saldo devedor dos estados com a 
União de 20 para 30 anos.

Muitas são as bandeiras da entidade, mas 
o destaque para as temáticas direcionadas pela 
UNALE em 2019 é inevitável, visto que as discus-
sões levaram muitas vidas a serem salvas, não só 
no país, mas também em todo o mundo, sendo 
elas: Violência Contra a Mulher, Segurança Públi-
ca, Suicídio e Automutilação. Foram realizados 
importantes e intensos debates, com seminários 
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em todas as regiões brasileiras, que contaram 
com a participação de especialistas nas temáti-
cas, autoridades nacionais e internacionais, ór-
gãos de saúde, técnicos e representantes da so-
ciedade civil. Estes debates resultaram em uma 
rica troca de informações e à proposição de di-
versos projetos de políticas públicas. Uma impor-
tante parceria com o Governo Federal também 
foi firmada, e o Plano Nacional de Prevenção ao 
Suicídio foi instituído. Além de atuar diretamente 
com a orientação das atividades dos parlamenta-
res associados para levar resultados positivos à 
população, a UNALE mais uma vez, mostrou a sua 
importância e se preocupou em usar a sua voz 

para salvar milhares de vidas.
E por conseguinte, a segunda década do 

século XXI chegou, e com ela, novos desafios e 
novas conquistas são ansiadas. Em trabalho, 
parte executado remotamente devido à pandemia 
histórica de disseminação do coronavírus, que 
resultou em intenso distanciamento social, a 
UNALE mostra a que veio e promove, em nível 
nacional, a aplicação de novas tecnologias para 
fortalecer as ações do Poder Legislativo Estadual. 

Em 2021, a entidade instituiu a Comissão 
Nacional de Acompanhamento da Vacinação 
contra a Covid-19, composta por parlamentares 
de todos os estados que, juntos, têm buscado 
parcerias e informações com os órgãos de 
saúde estaduais e municipais, governo federal e 
autoridades sanitárias mundiais para fiscalizar 
a imunização e acompanhar todo o processo 
da vacina, desde a liberação, distribuição, até a 
aplicação em todas as suas fases.

Grandes feitos foram realizados pela 
entidade até o momento, mas a sua seriedade e 
ampliação, garantem a todos os brasileiros uma 
nova era dos legisladores e legislativos, na qual O 
FUTURO É AGORA.

Em 2019, cinco seminários regionais foram realizados 
para debater suicídio e automutilação, vilência 

contra à mulher e segurança pública. 

Grupos de trabalhos debateram os três eixos, que 
resultaram em diversas proposições. 



GALERIA DE PRESIDENTES
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AGOSTINHO PATRUS – MG
(In memoriam)(1996-1997)
Presidente da UNALE entre 1996 e 1997, Agostinho Patrus, nascido em Belo 
Horizonte em 1938, era médico e político mineiro. Faleceu em 2008, mas deixou 
marcas importantes em sua atuação política. Atuou como deputado estadual 
por seis legislaturas consecutivas, presidiu a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais de 1995 a 1997 e foi governador interino do estado.

CARLOS DUNGA – PB (1997)
Nascido em Pombal, na Paraíba, em 1945, o advogado e agropecuarista, Carlos 
Dunga presidiu a UNALE em 1997. Em 1972, Dunga deu início à sua carreira 
política elegendo-se vice-prefeito de Boqueirão, e ainda nesse ano, ingressou 
na faculdade de direito. Ao longo do tempo no segmento político, Dunga 
exerceu outros cargos políticos como prefeito, deputado estadual, deputado 
federal e senador suplente.

GERALDO MAGELA - DF (1997-1998)
Presidente da UNALE na gestão de 1997-1998, Geraldo Magela é um bancário 
que se tornou político do Distrito Federal, com atuações também no plano 
nacional e internacional. Já atuou como deputado distrital e federal, tendo 
assumido em 1995 a presidência da Câmara Legislativa do DF e neste mesmo 
ano, assumiu interinamente o governo do DF e também presidiu a COPA - 
Confederação Parlamentar das Américas. 
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MIGUEL MARTINI – MG (In memoriam)(1998-2000) 
Historiador e Controlador de Voo, Miguel Martini presidiu a UNALE entre 
1998 e 2000. O político mineiro foi deputado estadual por três legislaturas e 
também atuou como deputado federal. Falecido em 2013, Martini também foi 
pregador da Renovação Carismática Católica e membro do Grupo Mundial de 
Evangelização de Políticos e Empresários.

ORLANDO PESSUTI – PR (2000-2001)
Nascido em Califórnia, na época município de Apucarana-PR, no ano de 1953. 
Médico Veterinário, Pessuti entrou na política em 1982 quando se elegeu pela 
primeira vez como deputado estadual, exercendo a função por cinco mandatos 
consecutivos. Esteve na condução dos trabalhos da UNALE entre 2000 e 2001, 
e já atuou como vice-presidente e presidente da Assembleia Legislativa do 
Paraná. Em 2010, após renúncia do governador do estado, Pessuti assumiu de 
forma definitiva o cargo de governador do Paraná. Também já foi presidente 
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, de 2017 a 2019. 
Atualmente, Pessuti estuda a possibilidade de retornar para a política nas 
eleições de 2022 como deputado federal.

SEBASTIÃO TEJOTA – GO (2001-2002)
Advogado nascido em Minas Gerais, Sebastião Tejota foi para Goiânia aos 8 
anos de idade e no estado goiano fez sua carreira pública. Eleito deputado 
estadual por quatro mandatos, presidiu a Casa Legislativa de Goiás por 
dois mandatos. Foi presidente da UNALE entre 2001 e 2002, tendo exercido 
anteriormente os cargos de secretário e tesoureiro da entidade. Atualmente é 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
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MAURÍCIO PICARELLI – MS (2002-2003)
Eleito por oito mandatos desde 1987 é autor de mais de 250 leis sancionadas, 
Picarelli é um dos parlamentares que mais propuseram projetos nos últimos 
anos. Após ser tesoureiro e vice-presidente, assumiu a presidência da UNALE 
na gestão 2002-2003. O parlamentar já ocupou a vice-presidência da Casa 
Legislativa do MS, já presidiu o Parlasul e foi secretário da Confederação 
Parlamentar das Américas. Atualmente. Picarelli exerce sua rotina como 
profissional de comunicação e pastor.

ALEXANDRE POSTAL – RS (2003-2004/2007-2008/2015 JAN A MAI)
Nascido em Guaporé-RS, em 1962, Alexandre Postal foi prefeito da cidade, 
deputado estadual por seis mandatos, três vezes presidente da UNALE em 
2003/2004, 2007/2008 e 2015, foi secretário de Estado dos Transportes do Rio 
Grande do Sul entre 2004 e 2006 e presidente da Assembleia Legislativa em 
2012. Em 2016, o administrador se despediu da vida parlamentar para assumir 
o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, o qual exerce até a 
atualidade.

LEAL JÚNIOR – PI (2004-2005)
O carioca Sebastião Rocha Leal Júnior, nascido em 1949, é advogado e 
político brasileiro. Eleito três vezes deputado estadual pelo Piauí, Leal Júnior 
foi presidente da UNALE na gestão 2004-2005. Ele também chefiou o setor 
administrativo de diversos órgãos como: Secretaria de Justiça e Segurança 
Pública, Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Piauí, Companhia de 
Habitação do Piauí. Atualmente é comentarista político na Rede Meio Norte de 
televisão.
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JOSÉ TÁVORA – RJ (2005-2006)
Nascido numa das famílias mais tradicionais de Nova Iguaçu, o advogado José 
Távora já exerceu diversos cargos públicos, entre eles o de Promotor de Justiça, 
Procurador do Município de Nova Iguaçu e Secretário de Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente da cidade. Presidente da UNALE na gestão 2005-2006, exerceu 
quatro mandatos como deputado estadual na ALERJ. 

LIBERMAN MORENO – AM (2006-2007)
Eleito por quatro mandatos consecutivos, Liberman Moreno presidiu a UNALE 
na gestão 2006-2007. Contador por formação, Liberman se tornou auditor fiscal 
da Secretaria de Fazenda do Amazonas e fez brilhante carreira na presidência 
do Sindicato dos Auditores Fiscais do Amazonas entre 2014 e 2015. Atualmente 
o ex-deputado estadual é membro do Conselho Fiscal Efetivo da Federação 
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos (Febrafite)

CÉSAR HALUM – TO (2008-2009)
Médico veterinário, nascido na cidade de Anápolis-GO, iniciou a carreira política 
em 1988, como vereador de Araguaína-TO, onde também foi prefeito em 1996. 
Eleito deputado estadual em 2002 e reeleito em 2006, atuou como presidente 
da Assembleia do Tocantins e presidente da UNALE, de 2008 a 2009.  Em 2010 
chegou ao seu primeiro mandato como deputado federal, sendo reeleito em 
2014. Atuou no governo de Tocantins até junho de 2020, quando assumiu a 
Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, cargo que ocupa 
atualmente. 
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CLÓVIS FERRAZ – BA (2009-2010)
Geólogo pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em geologia 
econômica, Clóvis Ferraz foi presidente da UNALE na gestão 2009-2010. Eleito 
deputado estadual por quatro mandatos, presidente e vice-presidente da Casa, 
dentre outros importantes cargos exercidos ao longo de sua carreira. Clóvis 
Ferraz também já atuou como Superintendente de Assuntos Parlamentares na 
Assembleia Legislativa da Bahia.

APARECIDA GAMA – RJ (IN MEMORIAM) (2010/ MAI A DEZ)
Iniciou suas atividades políticas ainda jovem, em grêmios estudantis. Foi eleita 
deputada estadual em 1990 e reeleita por mais quatro mandatos. Professora e 
ex-secretária de Estado de Habitação, atuou na área educacional por 36 anos 
e como parlamentar, dentre tantas bandeiras, presidiu a Rede de Mulheres 
da COPA – Confederação Parlamentares das Américas. Foi a primeira mulher 
a presidir a UNALE, de maio a dezembro de 2010. Faleceu em maio de 2017, 
vítima da doença degenerativa Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

ALENCAR DA SILVEIRA JÚNIOR – MG (2011/JAN A MAI)
Jornalista e radialista, Alencar Silveira iniciou sua carreira política em 1988, 
sendo eleito o vereador mais jovem da Câmara de Belo Horizonte. Em 1994, 
foi vice-presidente e presidente da Câmara de BH, quando se elegeu deputado 
estadual. O mineiro, que exerce o oitavo mandato consecutivo, foi presidente 
da UNALE de janeiro a maio de 2011 e vice-presidente da União dos Vereadores 
do Brasil entre 1990 e 1994.  Atualmente, Alencar é presidente do Conselho 
Fiscal da Unale e foi reeleito presidente do América Futebol Clube.
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JOSÉ LUIS TCHÊ – AC (2011-2012/2014 MAI A DEZ)
Nascido em Humaitá-RS, o empresário da área de transporte rodoviário vive 
em Rio Branco-AC há mais de 20 anos. Como deputado estadual, com primeiro 
mandato em 2002, presidiu Comissões de Obra e Agricultura e de Saúde e 
Assistência Social da Aleac, além de ter integrado as comissões de Constituição 
de Justiça, Educação e Direitos Humanos. Na UNALE, foi presidente por duas 
vezes, 2011/2012 e em 2014, e agora atua novamente como deputado estadual 
da legislatura 2019-2022. 

JOARES PONTICELLI - SC (2012/ MAI A DEZ)
Nascido em Pouso Redondo-SC, graduou-se em matemática pela Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Em 1998 foi eleito deputado estadual pela 
primeira vez, cargo que ocupou por mais três mandatos. Durante este período, 
foi presidente da UNALE, de maio a dezembro de 2012. Em 2016 assumiu o 
posto de prefeito de Tubarão-SC e reeleito nas eleições municipais de 2020.

ARTAGÃO JÚNIOR – PR (2013/ JAN A MAI)
Formado em Direito pela Faculdade Curitiba, Artagão foi eleito deputado 
estadual por quatro vezes desde 2002. Secretário geral da UNALE em 2008, 
vice-presidente em 2009, e presidente de janeiro a maio de 2013. Na entidade, 
protagonizou debates de suma importância para o país, como a Reforma 
Política, Renegociação da Dívida dos Estados, Pacto Federativo, entre outros. 
Em março de 2016, foi nomeado secretário de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos do Paraná, mas foi em 2018 que retornou ao Legislativo, sendo eleito 
novamente, deputado estadual, função que ocupa atualmente.
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SÉRGIO LEITE – PE (2014/ JAN A MAIO)
Deputado estadual por quatro mandatos consecutivos desde 1998, também foi 
vereador por duas vezes, na cidade de Recife. Originário do movimento sindical, 
presidiu a UNALE de janeiro a maio de 2014, mas antes de ser presidente da 
Unale, na gestão 2008/2009 presidiu a Secretaria de Segurança da entidade. 
Na suplência da ALEPE em 2018, foi empossado deputado estadual na vaga 
deixada pelo então Presidente da Casa Guilherme Uchoa.

VENÂNCIO FONSECA - SE (2014/ MAI A DEZ)
Natural de Boquim-SE, Venâncio Fonseca, procurador do estado licenciado 
para exercer o cargo de deputado estadual comandou seis mandatos. Já 
ocupou os cargos de secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo 
e secretário de Estado de Justiça. Na Assembleia Legislativa de Sergipe, foi 
presidente em 2003, já liderou a bancada de oposição e presidiu as Comissões 
de Constituição e Justiça (CCJ) e das Telecomunicações, atualmente ocupa o 
cargo de diretor de Assuntos Institucionais da Casa.

SANDRO LOCUTOR – ES (2015-2016)
Jornalista, apresentador de TV e locutor há mais de 10 anos. Começou a carreira 
eletiva como vereador de Cariacica/ES, em 2005. Comandou dois mandatos 
como deputado estadual (2010 e 2014) e presidiu o Partido Republicano 
da Ordem Nacional (Pros). Foi presidente da UNALE de 2015 a 2016, onde 
desenvolveu um trabalho dinâmico à frente da entidade, com foco na 
aprovação da PEC 47/12 e aproximação entre os presidentes das Assembleias 
Legislativas Estaduais e o Poder Legislativo Federal.
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ANA CUNHA – PA (2016)
Médica ginecologista e obstetra, deputada estadual pelo PSDB, durante o seu 
terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Pará, Ana Cunha foi presidente 
da Secretaria da Mulher da Unale por três gestões consecutivas 2008/2009, 
2009/2010 e 2010/2011 e presidiu a entidade na gestão de maio a dezembro 
de 2016, quando se licenciou do mandato de deputada estadual para assumir 
a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda no 
Pará. Atualmente, exerce o quinto mandato consecutivo de deputada estadual, 
preside a Secretaria de Inclusão Social na UNALE e é membro da Comissão 
Nacional de Acompanhamento da Vacinação Covid-19 da entidade. 

ADJUTO AFONSO – AM (2017)
No comando da UNALE entre dezembro de 2016 e junho de 2017, Adjuto 
Afonso, natural do município de Pauini-AM, na Calha do Purus, é formado em 
Administração pela Universidade Federal do Amazonas e ex-bancário. Antes 
de ser eleito deputado estadual, Adjuto foi gerente bancário por 15 anos. O 
amazonense está em seu quinto mandato e recentemente foi eleito secretário-
geral da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul.

LUCIANO NUNES – PI  (2018)
Nascido em Teresina, advogado desde 2001, o piauiense Luciano Nunes é pós-
graduado e mestre em Direito. Entrou para a política em 2002 e com apenas 
24 anos elegeu-se deputado estadual. Já presidiu a Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos e a Fundação Municipal de Saúde e atuou 
como secretário municipal de governo. Luciano cumpriu quatro mandatos 
parlamentares na Assembleia e foi presidente da UNALE na gestão 2017-2018, 
quando promoveu capacitação parlamentar de qualidade aos associados da 
entidade.
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CIRO SIMONI – RS (2018/ MAI A DEZ)
Filiado à UNALE desde a sua fundação, em maio de 1996, o médico gaúcho Ciro 
Simoni chegou em 2018 à presidência da entidade. Eleito por seis mandatos 
como deputado estadual, Simoni já atuou como prefeito e vice-prefeito do 
município de Osório e foi secretário de saúde por três anos. Na UNALE, buscou 
estreitar a relação com as Assembleias através da capacitação e qualificação 
dos parlamentares e dos servidores do Poder Legislativo.

KENNEDY NUNES – SC (2019)
Nascido em 16 de janeiro de 1970. Jornalista de formação, pela Associação 
Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC, atuou em rádio e TV como operador 
de som, repórter, locutor e apresentador. Foi eleito vereador duas vezes em 
Joinville e está em seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual 
por Santa Catarina. Na Assembleia Legislativa, foi responsável pela criação da 
Comissão de Proteção Civil e já atuou em diversas Comissões da Casa. Presidiu 
a UNALE em 2019, realizando grande debate nacional sobre: Violência Contra 
a Mulher, Segurança Pública, Suicídio e Automutilação nas 5 regiões do país.

IVANA BASTOS - BA (2020-2021)
PRESIDÊNCIA ATUAL DA UNALE
Nascida em berço político, em Caetité, Bahia, Ivana Bastos possui fortes laços 
também na cidade de Guanambi, onde reside com a família. Deputada estadual 
no terceiro mandato, Ivana é administradora por formação, já exerceu o cargo 
de secretária-geral da UNALE e vice-presidente da Assembleia Legislativa da 
Bahia. Tem participações em diversas Comissões na Casa e segue reconduzida 
como presidente da UNALE até dezembro de 2021.



DEBATES NACIONAIS

Comitiva da Unale visita o presidente Michel Temer

Colegiado de Presidentes das Casas Legislativas do 
Brasil, debatem pautas de interesse do legislativo.

Diretoria Executiva reunida na sede da 
Unale, em Brasília. 

Unale assina acordo de cooperação com Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2019. 





CONFERÊNCIA 
NACIONAL DA UNALE
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A UNALE reúne anualmente, parlamenta-
res, autoridades de estado e pessoas ligadas ao 
Poder Legislativo Estadual e também de diversos 
países convidados, para debater temas relevan-
tes em todo o cenário político mundial. A cada 
ano, o maior encontro legislativo da América lati-
na é realizado em um estado brasileiro.

A Conferência Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais (CNLE) promove o 
apoio e o incentivo para diversas instituições e 
associações legislativas que atuam nos diferentes 
segmentos do Parlamento Estadual. Durante a 
programação da Conferência, estas instituições 
realizam os eventos simultâneos, com debates 
que enriquecem as ações legislativas e o trabalho 
exercido por servidores das Casas Legislativas, a 
exemplo de algumas destas entidades parceiras:

Ministra Damares Alves fala na 23ª Conferência Nacional 
da Unale sobre o combate  à violência contra a mulher.

Conferência Nacional da Unale em Natal, no ano de 2012.Candidatos presidenciáveis na Conferência Nacional da 
Unale em 2018, realizada em Foz do Iguaçu em 2017.
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Associação Nacional dos Gestores de 
Planejamento, Orçamento e Gestão dos 
Legislativos Estaduais, Municipais e DF - AGPLAG 

Associação Brasileira de Cerimonialistas dos 
Legislativos Estaduais - ABCLE 

Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e 
de Contas – ABEL

Associação Nacional dos Procuradores de 
Assembleias Legislativas – ANPAL

Associação Nacional dos Servidores Públicos em 
Recursos Humanos do Legislativo – ANSREHL

Associação Brasileira de Televisões e Rádios 
Legislativas – ASTRAL

Associação Nacional dos Consultores Legislativos 
– ANACOL

União de Parlamentares Sul-Americanos e do 
Mercosul – UPM

Colegiado de Presidentes

Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró 
– Criança e Adolescente - FENACRIA-
Federação Nacional dos Servidores dos Poderes 
legislativos, Federal, Estaduais, DF – FENALE

Rede Legislativa de Governança e Gestão – 
REGOV

Rede Nacional de Ouvidorias Legislativas - 
OUVIDORIA

Programa de Modernização e Integração do 
Legislativo – INTERLEGIS

Parlamento da Região Amazônica – PARLAMENTO 
AMAZÔNICO

Parlamento do Sul – PARLASUL
União Nacional de Taquigrafia Parlamentar e 
Judiciária - UNATAQ 

União Nacional das Polícias Legislativas - UNIPOL 

União dos Vereadores do Brasil - UVB

1ª Conferência Nacional da Unale realizada 
em 1997, em Brasília.
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CNLE NO BRASIL

1997 – BRASÍLIA / DF
A primeira Conferência Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais deu início aos debates 
promovidos entre os legisladores estaduais.
1998 – SÃO PAULO / SP
Com o tema “O Poder Legislativo dos Estados”, 
neste ano foram discutidos marketing político, 
legislação eleitoral, recursos hídricos, o papel da 
mulher no legislativo estadual e outros temas 
relevantes.

1999 – RECIFE / PE
A III Conferência tratou do tema “A Crise 
Brasileira e o Pacto Federativo”, assunto que 
é discutido até os dias de hoje. O sistema 
federativo foi amplamente debatido neste 
evento.
2000 – GRAMADO / RS
Com a difusão da era da informatização, a IV 
Conferência teve como tema: “Desafios do 
Parlamento na Era Digital”. Parlamentares e 
técnicos reuniram-se para debater o poder no 
início do milênio. 
2001 – RIO DE JANEIRO / RJ
Parlamentares e técnicos discutiram orçamento 
imperativo, avaliação das políticas públicas e 
responsabilidade fiscal. O tema foi: “Construindo 
um Legislativo Eficaz”.
2002 – MANAUS / AM
“Ampliar o Poder de Legislar – O fortalecimento 
do seu estado depende de você. A hora é agora.” 
Em ano eleitoral, a VI Conferência propôs 
um debate sobre as Relações Internacionais, 
Marketing Político e Eleições.
2003 – SÃO LUÍS / MA
O assunto principal foi a reforma política, que 
já vinha sendo polemizada durante o período 
de oito anos. O tema central foi: “A UNALE e 
as Reformas – Os deputados estaduais e as 
mudanças no País”
2004 – JOÃO PESSOA / PB
A Conferência continuou a dar destaque à 
reforma política a partir da visão dos legislativos 
estaduais, e teve como tema de discussão, 
“A Reforma Política na Visão dos Legislativos 
Estaduais”.

Posse da Diretoria Executiva da Unale durante a CNLE, 
realizada em Natal, no ano de 2012.
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2005 – MATA DE SÃO JOÃO / BA
O Pacto Federativo foi, mais uma vez, destacado 
no evento da UNALE. O tema deste ano foi: “O 
Pacto Federativo em Discussão”
 
2006 – MANAUS / AM
Reunidos para discutir um projeto que 
fortalecesse o legislativo estadual, os 
parlamentares debateram “Amazônia, 
Patrimônio do Brasil”, com o intuito de encontrar 
alternativas para salvar a Amazônia.
2007 – PORTO ALEGRE / RS
Com o tema “A Reforma Política em discussão”, 
novamente a UNALE oferece um debate amplo 
e direto sobre um assunto de interesse de todo 
o país, com o objetivo de propor um debate 
nacional.
2008 – FORTALEZA / CE
A XII Conferência Nacional da UNALE não teve um 

tema fixo neste ano. Em terras cearenses, foram 
tratados temas de interesse de todo o legislativo 
estadual. A partir deste ano, as entidades 
legislativas parceiras passaram a reunir-se 
paralelamente à CNLE.
2009 – BELÉM / PA
Tratando da “Saúde Pública no Brasil”, o evento 
foi sucesso garantido em público, mídia e 
notoriedade. O objetivo principal foi nortear 
soluções para a precariedade da saúde no Brasil.
2010 – BELO HORIZONTE / MG
A capital mineira recebeu o evento 
“Desenvolvimento Urbano – O Futuro em nossas 
mãos”. A Cidade Administrativa foi tomada por 
parlamentares que trataram do desenvolvimento 
do país.
2011 – FLORIANÓPOLIS / SC
A Conferência que teve como tema “Brasil – 
Reformas e Perspectivas”, tratou sobre assuntos 
da atualidade e teve retornos positivos que 
marcaram o evento.
2012 – NATAL/RN
Cerca de 1600 participantes assistiram a 
palestras e seminários com o tema: “Matriz 
Energética e Alternativas para o Futuro”.
2013 - RECIFE / PE
Realizada no Centro de Eventos do Recife, a 
XVII CNLE tratou do tema “Os Desafios para 
o Futuro que queremos”, e trouxe uma visão 
sobre o panorama econômico do Brasil, as Membros da Unale e representantes do legislativo internacional 

participam da 18ª Conferência Nacional da Unale. 
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reformas julgadas necessárias para o equilíbrio 
federativo e os desafios para o desenvolvimento 
sustentável. O evento contou com a presença 
de delegações internacionais, parlamentares 
e técnicos legislativos de todos os estados 
brasileiros, alcançando um público de 1.300 
participantes.
2014 – BRASÍLIA / DF
Após 17 anos, a Conferência Nacional retorna a 
capital do País para sua 18ª Edição. O evento foi 
realizado no Centro de Eventos da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio – 
CNTC. Com os temas “Eleições – desafios e 
oportunidades e a agenda de investimentos 
urgentes para o Brasil”, o encontro promoveu 
o debate e a troca de experiências entre 
parlamentares, agentes legislativos e membros 
da sociedade civil dos 26 Estados e do Distrito 
Federal.
2015 – VITÓRIA/ ES
Com o tema “Mudanças Globais e os novos 
rumos”, a Conferência recebeu 1.155 
participantes, que assistiram a palestras com 
temáticas envolvendo ética e segurança jurídica, 
o pacto federativo, infraestrutura de logística no 
Brasil, sustentabilidade, além de uma análise do 
cenário econômico brasileiro. O evento, contou 
com a presença de grandes nomes da política 
nacional e internacional.
2016 – ARACAJU/SE
“Rediscutindo o Brasil”, foi o tema da CNLE, 

que aconteceu no campus da Universidade 
Tiradentes (Unit), em Aracaju, Sergipe. Com 
palestras que abordaram discussões sobre 
governança pública, desenvolvimento e 
segurança jurídica, desburocratização, entre 
outros, o evento recebeu cerca de 1.500 
participantes, entre deputados, assessores 
legislativos, senadores e entidades nacionais e 
internacionais.
2017 – FOZ DO IGUAÇU/PR
A Conferência de maioridade da UNALE teve a 
importante tarefa de debater os novos rumos do 
país. Dentro de um cenário de incertezas, a XXI 
CNLE recebeu cerca de 1500 participantes que 

Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, na 19ª
Conferência Nacional da Unale
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discutiram o tema: O Brasil e suas reformas, em 
Foz do Iguaçu.
2018 – GRAMADO/RS
A XXII edição da CNLE teve cerca de 1300 
participantes, que debateram “Os desafios 
de um novo Brasil”. Com uma programação 
extensa, o evento recebeu os pré-candidatos 
à presidência do país e abordou temas como 
eleições, fake news, democracia e governança.
2019 - SALVADOR/BA 
A XXIII edição do maior encontro de 
parlamentares da América Latina aconteceu na 
Bahia e discutiu soluções para o futuro do país 
pós-eleições, com a reunião de parlamentares 
de todas as regiões e partidos, na busca do 
bem comum e da troca de experiência. Como 
temática central, foi debatida “A humanização 
das leis em um novo tempo” e reuniu cerca de 
1600 participantes.

Palestra com o ministro do TCU, Augusto 
Nardes, realizada na Conferência Nacional 

da Unale de 2016, em Sergipe. 





SECRETARIAS DA UNALE
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As Secretarias Temáticas – Mulher; 
Educação, Ciência e Tecnologia; Saúde; 
Cidades, Segurança; Juventude, Esporte 
e Lazer; Apoio à Fauna; Inclusão Social; 
Defesa do Consumidor; além da Secretaria 
de Agricultura – direcionadas por seus res-
pectivos presidentes, elaboram estudos, 
realizam encontros, campanhas nacionais 
e acompanham projetos específicos sobre 
assuntos relacionados às temáticas de cada 
Pasta.

SECRETARIA DE MULHER
A Secretaria de Mulher da UNALE congrega 

a apresentação de projetos e políticas públicas 
em prol de todas as mulheres brasileiras. Nesta 
Pasta, a voz das parlamentares estaduais fortalece 
e objetiva a presença e a participação feminina na 
política do País. Assuntos como empoderamento 
feminino, igualdade de gênero, violência contra 
a mulher e saúde feminina estão entre as suas 
principais discussões.

São desenvolvidas ações sequenciais para 
se estabelecer atitudes concretas de promoção 
da mulher no cenário político, econômico e social. 
Seminários, palestras, reuniões e campanhas 
estão entre elas. Com a integração de mulheres 
parlamentares e ativistas de todos os estados, a 
Secretaria também trata de temas específicos, 
dentre eles, a inclusão social de mulheres 
indígenas, do campo, ribeirinhas e quilombolas, o 
planejamento familiar e o propósito profissional.

SECRETARIA DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E LAZER
Ser um espaço de debate de temas 

específicos relacionados à juventude brasileira 
e promover uma aproximação com o público 
jovem está entre o foco principal da Secretaria 
de Juventude. Através da participação ativa dos 
parlamentares que atuam com esta bandeira, a 
Pasta busca aprimorar o conhecimento, capacitar 
o parlamento juvenil e incentivar a inserção 
de jovens na política brasileira, por meio da 
elaboração de projetos de lei embasados em 
estudos e pesquisas em todos os estados.

Estabelecida em 2008, a Secretaria 
tem como eixo central a discussão acerca do 
empoderamento político, profissionalização, 
educação sexual, inclusão sociocultural e 
educação da juventude brasileira. As discussões 
têm o intuito de implementar e fomentar o 
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desenvolvimento e a integração social e cultural 
dos jovens no País.

SECRETARIA DAS CIDADES
A Secretaria das Cidades foi criada com o 

intuito de elaborar e apresentar aos demais órgãos 
legislativos vinculados à Pasta e integrados com a 
UNALE, propostas sobre assuntos de interesse das 
cidades brasileiras e o fortalecimento de ações 
em defesa dos direitos e deveres dos estados. 

A Secretaria ocupou uma cadeira no 
Conselho das Cidades, órgão colegiado de 
natureza consultiva e deliberativa que integrou 
a estrutura do extinto Ministério das Cidades do 

Governo Federal. Teve como objetivo o debate de 
temas como planejamento e desenvolvimento 
das cidades, mobilidade urbana, saneamento 
básico e políticas habitacionais, por meio de 
reuniões, seminários e demais eventos, com o 
intuito de manter a pauta atualizada e buscar 
soluções para as demandas da sociedade. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA
Parte de um dos principais focos do 

governo brasileiro, a Secretaria de Segurança da 
UNALE tem como destaque central a segurança 
pública, segmento amplamente debatido e 
articulado, com a integração de ideias e projetos 
apresentados por parlamentares em todos os 
estados brasileiros.

A Secretaria de Segurança é responsável por 
elaborar estudos, sugerir novos planejamentos 
estratégicos de segurança pública e institucional, 
bem como acompanhar o andamento de projetos 
específicos sobre assuntos de interesse da Pasta 
junto ao Congresso Nacional. 

SECRETARIA DE SAÚDE
Com o objetivo de promover a interlocução 

entre todos os estados sobre as temáticas que 
envolvem a saúde pública do País, a Secretaria de 
Saúde da entidade proporciona a apresentação 
de ações e projetos que busquem atender de 
forma eficaz e humanizada o serviço de saúde 
prestado pelos Estados à população.  

Anualmente, em parceria com as Casas 
Legislativas e instituições ligadas à temática, 
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são realizadas quatro campanhas de saúde que 
têm o objetivo de disseminar informações de 
prevenção e conscientizar os cidadãos acerca 
de doenças como câncer, a Aids e doenças 
sexualmente transmissíveis. A doação de órgãos 
e o combate ao preconceito à epilepsia também 
são segmentos recorrentes de debate entre os 
parlamentares estaduais que atuam na área.

Mobilização a favor da melhora no Sistema 
Único de Saúde (SUS), monitoramento das leis 
pertinentes ao setor, produção e difusão do 
conhecimento de leis aprovadas no Congresso 
Nacional e nas Assembleias Legislativas estão 
entre as suas principais funções.       

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
A Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia é responsável por administrar 
e propor o debate de temas relacionados à 
educação e ao desenvolvimento das áreas de 
ciência e tecnologia, no âmbito estadual. Além 
de atuar como interlocutor de temas de interesse 
dos estados junto ao Congresso Nacional e o 
Executivo Federal.

Incentivar as propostas de desenvol-
vimento de pesquisas em áreas como educação 
presencial e à distância, energias alternativas 
e renováveis, TV digital, nanotecnologia e bio-
diversidade são alguns dos principais objetivos 
da Pasta. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA
A Secretaria de Agricultura é responsável 

por elaborar e apresentar propostas, seminários 
e discussões sobre assuntos de interesses da 
agricultura brasileira.

Além disso, a Secretaria atua com a 
proposição de atividades que sirvam de incentivo 
ao desenvolvimento de políticas públicas na 
área da agricultura, promove a participação 
dos parlamentares filiados em fóruns nacionais 
e internacionais e debate especificações do 
segmento.

SECRETARIA DE APOIO À FAUNA
A Secretaria Especial de Apoio à Fauna 

tem como objetivo contribuir para a difusão dos 
avanços legislativos e sua efetivação por meio 
da execução das políticas públicas voltadas à 
proteção aos animais, de forma transversal, no 
âmbito da União, Estados e Municípios.
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SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
A Secretaria Especial de Inclusão Social 

tem por objetivo realizar a interlocução de 
temas relacionados à saúde, educação, inclusão 
social e acessibilidade, incluindo ações mútuas 
nos estados nas áreas da assistência social e 
trabalho, direitos humanos e cidadania, arte e 
cultura, educação especial, pesquisa, tecnologia 
assistida, esporte e educação física adaptada e 
transporte público acessível.

SECRETARIAS ESPECIAIS
Além das Secretarias já estabelecidas, a 

entidade também conta com novas Pastas ainda 
em formato de consolidação, sendo elas: Turismo 
e Desenvolvimento Econômico; Sustentabilidade 
e Meio Ambiente; Minas e Energia. 

FRENTES PARLAMENTARES
Conforme a demanda e assuntos em 

voga, a entidade promove a criação de Frentes 
Parlamentares temporárias ou não, para tratar 
especificamente de temas pontuais e a partir daí, 
realizar as ações necessárias para a repercussão e 
desenvolvimento de tais pautas.

A exemplo da Frente Parlamentar Interes-
tadual em Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Epilepsia – composta por um parlamentar de 
cada Assembleia Legislativa, com o objetivo de 
aplicar políticas públicas e realizar campanhas, 
ações e diversas atividades em defesa dos direitos 
voltados a este público específico.

Esta temática possui uma abordagem 
mundial, cujo dia 26 de março ficou estabelecido 
como Purple Day, onde são realizadas diversas 
ações, entre elas: iluminação de prédios públicos 
e ações locais desenvolvidas pelos parlamentares, 
no sentido de conscientizar e educar a população 
e acabar com o preconceito sobre o tema.

COMISSÃO NACIONAL DE 
ACOMPANHAMENTO DA 
VACINAÇÃO (CONAV)
Aos seus 25 anos de fundação, a 

UNALE também tem atuado ativamente no 
Reunião da Comissão Nacional de 

Acompanhamento da Vacinação - CONAV
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acompanhamento ao marco pandêmico que 
ficará para a história mundial: a crise do 
coronavírus. Em meio às tratativas relacionadas 
ao combate da disseminação do vírus, a 
entidade instituiu a Comissão Nacional de 
Acompanhamento da Vacinação (CONAV), cuja 
diretriz principal é acompanhar e fiscalizar a 
distribuição e aplicação da vacina contra a 
Covid-19 nos estados. 

O objetivo é contribuir com informações 
consolidadas e qualificadas, para subsidiar 
a atuação parlamentar em apoio ao Poder 
Executivo. A CONAV é comandada pelo 
secretário-geral da UNALE e composta por um 
parlamentar representante de cada uma das 
27 Casas Legislativas, de todas as unidades 
federativas. 

O plano de trabalho da CONAV, válido 
por um ano, está elaborado em conjunto com o 
corpo técnico da UNALE, e se norteia na coleta 
de informações prestadas junto às fontes oficiais 
do Governo Federal, agências reguladoras, 
órgãos sanitários, entidades representativas 
dos setores de saúde estaduais e municipais, 
representações estrangeiras ligadas à logística 
de produção das vacinas no Brasil, bem como 
quaisquer órgãos ou entidades da sociedade 
civil, aptos a colaborarem com os trabalhos.

Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Epilepsia, deputado 

distrital Rodrigo Delmasso. 

Secretarias da Unale em reunião na 
sede da entidade, em Brasília.
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UNALE NO MUNDO
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No cenário internacional, a UNALE exerce a 
paradiplomacia com importante papel dentro dos 
principais órgãos relacionados à política positiva 
mundial e promove o intercâmbio de experiências 
que estabelecem o bem-estar social e garantem o 
desenvolvimento político e econômico do país, 
baseando-se em projetos executados por meio 
de leis aprovadas em prol dos eixos estabelecidos 
pela Constituição Federal, como: educação, 
saúde, lazer, sustentabilidade, segurança, cultura, 
dentre outros. O foco primordial é acompanhar 
projetos, iniciativas e leis bem-sucedidas em 

outros países do mundo e adequá-los à realidade 
brasileira para a aplicação nos estados.

Além de realizar missões técnicas de 
estudo para capacitação dos parlamentares, a 
UNALE mantém acordos de cooperação com a 
Assembleias Nacionais de outros países, bem 
como com entidades estrangeiras similares e que 
proporcionam o intercâmbio de ideias e a troca 
de experiências com parlamentares de todo o 
mundo. Dentre as entidades parceiras, destacam-
se:

Unale participa da Conferência Nacional das Cidades Irmãs da China, em 2016.
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COPA – CONFEDERAÇÃO 
PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
A COPA é uma entidade que congrega os 

parlamentos das américas, da qual a UNALE é 
cofundadora, ocupando sua vice-presidência, 
além de coordenar uma das secretarias. A 
entidade realiza anualmente, Reuniões de 
Comissões Temáticas Permanentes, da Rede 
de Mulheres Parlamentares das Américas,  bem 
como, reuniões do Comitê Executivo. 

NCSL – CONFERÊNCIA NACIONAL 
DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Desde sua fundação, a UNALE mantém 

estreita relação com a entidade norte-americana, 
que representa todos os parlamentos estaduais 
dos Estados Unidos. As entidades firmaram o 
Memorando de Entendimento no ano de 2017, o 
qual proporciona oportunidades de intercâmbio 
positivas para os países representados e para os 
legislativos estaduais.

CALRE – CONFERÊNCIA DAS
ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS 
REGIONAIS DA EUROPA
A CALRE é uma entidade parceira da 

UNALE que representa todas as Casas Legislativas 
Estaduais e Regionais da Europa e se reúne 
anualmente para tratar de temas referentes 
ao legislativo estadual de diversos países. Foi 
assinado UNALE e CALRE um Memorando de 
Entendimento, a partir do qual, ampliam-se as 
relações institucionais com a Europa, no sentido 
de identificar novas possibilidades de atuação 
e estimular trocas entre os países, exercendo-se 
assim, a paradiplomacia na esfera legislativa.

Assembleia Geral da Confederação Parlamentar 
das Américas (COPA), em 2016.

Delegação brasileira na NCSL de 2016, em Chicago - USA.
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CIFCA – ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DAS 
CIDADES IRMÃS DA CHINA
A CIFCA e a UNALE possuem um Acordo 

de Cooperação que simboliza um grande avanço 
na parceria entre a China e o Brasil. As entidades 
têm estreitado suas relações com intuito de 
promover ativamente o estabelecimento de 
relações de amizade entre cidades e governos 
locais, aumentar os intercâmbios e a cooperação 
nos domínios da economia, ciência e tecnologia e 
cultura entre os dois países.

Deputado Alencar da Silveira Jr., em primeira 
visita à China, em 2012. 

Deputado José Luis Tchê palestra na Conferência das 
Cidades Irmãs, em Guangzhou, China

Em 2017, a Unale foi convidada especial para compor 
o Fórum do Brics, composto por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul.



O PODER 
LEGISLATIVO BRASILEIRO
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O Poder Legislativo tem como função típica a legislação de normas que regem o Estado 
Democrático de Direito da República Federativa do Brasil e como funções atípicas, a administração 
dos seus órgãos e instituições e o julgamento de seus membros. É executado por representantes 
eleitos pelo povo, que o exercem de forma direta e indireta, com harmonia e independência entre os 
outros poderes previstos na Constituição Federal – Judiciário e Executivo.

Visando o reconhecimento de boas práticas desenvolvidas e fomentadas pelas Casas 
Legislativas Estaduais, pautadas por valores como humanização, atenção social, promoção da 
cidadania, valorização da cultura, sustentabilidade e boa gestão, a UNALE lançou, em 2019, o 
Prêmio Assembleia Cidadã, concedido em 3 categorias: Gestão, Atendimento ao Cidadão e Projetos 
Especiais.

Em sua essência, a premiação valoriza a atuação dos parlamentos estaduais e figura como 
agente incentivador de ações qualificadas que trazem benefícios ao próprio Legislativo e à sociedade, 
através do reconhecimento e divulgação de iniciativas que aproximam o Poder Legislativo do 
cidadão, humanizando as ações do Parlamento estadual em suas relações internas, com outros 
órgãos e Poderes e com a sociedade.
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PAPEL DO PARLAMENTO

O parlamento se configura na reunião das 
Assembleias, que promovem e fiscalizam leis, 
que compõem o Poder Legislativo dos países que 
são regidos por uma Constituição. No Brasil, é 
constituído na esfera estadual pelas Assembleias 
Legislativas Estaduais, pela Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e pelo Congresso Nacional na 
esfera federal.

No âmbito do Poder Legislativo, governa-
dores, senadores, deputados, vereadores, e pre-
feitos são eleitos como representantes diretos 
do povo, para as esferas municipais, estaduais e 
federais. 

De acordo com o Artigo 44 da Constituição, 
o Poder Legislativo federal se realiza por meio 
do Congresso Nacional, com sistema de votação 

bicameral, formado pela Câmara dos Deputados 
– composta por 513 deputados federais, com 
mandatos de 4 anos, e pelo Senado Federal 
– composto por 81 senadores, que possuem 
mandato de 8 anos. 

Para o parlamento estadual, o Artigo 
27 da Constituição determina que o número 
de representantes corresponderá ao triplo da 
representação na Câmara Federal e, atingido 
o número de 36 parlamentares, será acrescido 
de tantos quantos forem os deputados federais 
acima de 12. Assim, nas 26 Assembleias e na 
Câmara Legislativas do Distrito Federal, atuam 
1059 deputados estaduais/distritais, com núme-
ro variável de 24 a 94 por estado, conforme 
proporção de cada legislatura estadual.

Deputada Ivana Bastos fala em sua posse, como presidente da Unale, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal.





PARLAMENTO ESTADUAL 
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São 27 Casas representantes do Poder 
Legislativo Estadual, sendo 26 Assembleias e 
uma Câmara Distrital. A autonomia dos estados 
se permite dentro dos limites determinados pela 
Constituição Federal e sua organização se dá por 
meio das respectivas Constituições Estaduais e 
das leis que adotarem. 

As Casas Legislativas devem fazer, 
suspender, interpretar e revogar leis; instalar 
comissões; votar e aprovar os orçamentos 
estaduais e os nomes indicados para Tribunais 

de Contas, solicitar audiências públicas, julgar 
crimes de responsabilidade, entre outras funções 
constitucionalmente previstas. 

Eleitos por voto direto, para mandatos de 
4 anos, os deputados estaduais e distritais têm 
como principais funções, legislar e fiscalizar. 
Assim sendo, os parlamentares devem elaborar 
leis conforme as demandas da sociedade, cobrar 
a execução e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação dos recursos públicos por parte do 
executivo estadual. 

Diretoria da Unale se reúne na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2017. 
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Visita institucional à Assembleia Legislativa do Tocantins, em 2021.

Lançamento da 21ª Conferência Nacional da Unale, na Assembleia Legislativa do Paraná, em 2017.
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O Senado Federal, ou a ‘Câmara Alta’, é a 
Casa Legislativa que também compõe o sistema 
bicameral brasileiro. Integrada por 81 senadores, 
a instituição funciona como uma assembleia 
deliberativa que define a normatização dos projetos 
de leis já analisados e votados anteriormente na 
Câmara dos Deputados.

Ademais, os senadores que compõem a 
Casa também fazem proposituras de normas, 
processam e julgam o presidente e o vice-

presidente da república no que se refere aos 
crimes de responsabilidade, aprovam a escolha de 
chefes da diplomacia, estabelecem limites globais 
e condições para a dívida mobiliária dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, entre outras 
funções legislativas.

Assim como a Câmara dos Deputados, o 
Senado também trabalha com períodos legislativos 
de quatro anos, que correspondem a uma 
legislatura, dividida em quatro sessões legislativas.

SENADO FEDERAL
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A Câmara dos Deputados, popularmente 
conhecida como ‘A casa do povo’ e ‘Câmara Baixa’, 
é um dos pilares que compõe o Congresso Nacional 
no sistema brasileiro bicameral. É formada por 513 
deputados que juntos, consolidam a democracia, 
representando a autonomia do povo, legislando 
sobre temas de interesse nacional e fiscalizando a 
utilização dos recursos públicos.

A Câmara trabalha com períodos legislativos 
de quatro anos, que correspondem a uma 
legislatura, dividida em quatro sessões. Diversas 
sessões legislativas são cumpridas para promover 
a discussão e o voto de proposições referentes aos 
segmentos econômicos e sociais do País, como 
saúde, segurança, educação, lazer, transporte, 
cultura, propriedade, entre outros. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CASAS LEGISLATIVAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ACRE

Com a transformação do território federal do Acre 
em Estado pela Lei 4.070 de 15 de junho de 1962, 
foi criado o Poder Legislativo acreano. Foram 
empossados 15 deputados estaduais e a primeira 
legislatura foi marcada pela elaboração da 1ª 
Constituição do Acre, em 1962.

Palácio Senador Guiomard dos Santos, fundado 
em 25 de setembro de 1976.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ALAGOAS

A história da Assembleia Legislativa de Alagoas 
iniciou-se em 1834, quando foram constituídas 
as Assembleias Provinciais em substituição aos 
antigos Conselhos Gerais de Província. Entre as 
suas funções estava o poder de legislar sobre 
economia, justiça, educação e o de fiscalizar 
o uso do dinheiro público. O Estado Novo de 
Getúlio Vargas suspendeu suas atividades, que 
foram retomadas em 1947, já com a função de 
constituinte e a realização da primeira legislatura.

Casa de Tavares Bastos, fundada em 14 de março 
de 1850 e inaugurada em 1851.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ

A primeira legislatura amapaense foi realizada 
em 1991. A Assembleia Legislativa Amapaense 
dispõe sobre matérias de competência legislativa 
do Estado, além de exercer a fiscalização dos atos 
do Poder Executivo, nos termos das Constituições 
Federal e Estadual. Sua função legislativa se dá por 
meio de projeto de lei ordinária ou complementar, 
de decreto legislativo ou de resolução, além de 
proposta de emenda à Constituição

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Mantendo-se às margens econômica e política 
das forças concentradas para consolidar a 
independência brasileira de Portugal, devido ao 
seu isolamento geográfico, o poder legislativo 
amazonense possuiu características marcantes no 
período colonial, com o incentivo mercadológico 
dos recursos naturais da Amazônia. Surgiu em 
1852 – ano da primeira legislatura – já teve 
diferentes sedes, sendo a penúltima delas o 
Palácio Rio Branco em, 1971.

Palácio Nelson Salomão, fundado 
em 1º de janeiro de 1991.

Edifício deputado José de Jesus Lins de 
Albuquerque, fundado em 28 de junho de 2006.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA

Com a primeira legislatura em 1835, o poder 
legislativo da Bahia teve participação decisiva 
na não divisão do estado, com a campanha “A 
Bahia não se divide”, que objetivou impedir que 
a nova Constituição Federal criasse o estado 
de Santa Cruz, com parte do território da 
Bahia. A Assembleia debate e vota matérias de 
competência estadual, dentre elas, orçamentos, 
sistema tributário, operações de crédito e planos 
de desenvolvimento.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ

Em 1981 a Assembleia Legislativa tinha o poder 
representado pelo Congresso Cearense, em um 
sistema bicameral, composto por um Senado 
e por uma Câmara dos Deputados do estado, 
época da primeira legislatura, que elaborou a 
primeira constituição cearense. No ano seguinte, 
a Assembleia voltou a funcionar em um sistema 
unicameral, sendo determinada a extinção 
do Senado, quando foi instituída a segunda 
constituição estadual.

Palácio deputado Luís Eduardo Magalhães, 
fundado em 1974.

Palácio deputado Adauto Bezerra, fundado 
em 13 de maio de 1977.
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi 
criada após intensa luta pela autonomia política 
do Distrito Federal. Em 1986, os brasilienses 
elegeram pela primeira vez seus representantes 
no Congresso Nacional e, somente em 1990, 
foram eleitos os primeiros deputados distritais. 
Como o DF absorve as funções de Estado e 
de Município, sua Casa Legislativa atua como 
um misto de Assembleia estadual e Câmara 
Municipal.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

Em 1835, época em que o poder da igreja católica 
era tido como uma patente, o padre João Clímaco 
de Alvarenga Rangel foi o primeiro presidente 
da Casa. Na Monarquia, o Poder Legislativo 
funcionou por 54 anos e teve 61 legislaturas 
ininterruptas, porém de 1931 até o ano de 1945 a 
Assembleia ficou fechada por questões políticas 
do governo federal, retomando os seus trabalhos 
no ano seguinte, com o marco de importantes 
processos constituintes para o povo.

Centro Cívico Administrativo, fundado em 1991. Palácio Domingos Martins, 
fundado em 2000.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO GOIÁS

Com a primeira legislatura realizada em 
1891, ao longo do tempo, a Casa promoveu 
diversos avanços nas ações de transparência 
e fortalecimento do poder legislativo junto à 
população. Marcos históricos como a aprovação 
do orçamento impositivo por meio de emenda 
constitucional, a consolidação da TV Assembleia 
como canal aberto e a maior abertura ao controle 
social realizada em toda a história do Parlamento 
Goiano foram estabelecidos.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

Desde o Primeiro Império de Dom Pedro, 
o parlamento estadual vem promulgando 
importantes decisões com a representação 
do poder emanado do povo.  No legislativo 
maranhense, que teve a primeira legislatura 
realizada em 1835, um dos grandes marcos foi a 
eleição, de forma indireta, do primeiro governador 
do estado, José Lourenço de Sá Albuquerque, que 
meses depois foi deposto com o apoio do exército. 
Em sequência ao contecimento, a Assembleia foi 
por diversas vezes fechada e reaberta, seguindo a 
dinâmica do período do Estado Novo.

Palácio Alfredo Nasser, fundado
em março de 1962. Palácio Manoel Beckman, fundado em 2008.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO

A primeira sessão plenária foi realizada em julho 
de 1835, no casarão Pedro Celestino, no centro 
de Cuiabá. Após o período do Estado Novo, que 
seguiu até 1945, o Poder Legislativo do estado foi 
fechado, sendo reaberto em março de 1947, em 
um espaço cedido pelo Tribunal de Justiça, onde 
funcionou por 25 anos. Projetada para ser um 
espaço próprio desde 1972, a Assembleia passou 
a funcionar na sua atual sede no ano de 2005.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MATO GROSSO DO SUL

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 
tem origem na instalação da Assembleia estadual 
constituinte, que foi criada para elaborar a 
primeira constituição estadual em 1979. Durante o 
período em que os parlamentares trabalhavam na 
criação da Carta Magna, o estado foi administrado 
por meio de decretos-lei, pelo então governador, 
Harry Amorim da Costa. Anos depois, seguindo a 
determinação da Constituição Federal de 1988, a 
Assembleia Legislativa elaborou a segunda Carta 
Magna, promulgada em outubro de 1989.

Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, 
fundado em 17 de agosto de 2005. Palácio Guaicurus, fundado em janeiro de 1979.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

O Poder Legislativo em Minas Gerais foi 
instalado em 1835, com sede em Ouro Preto. 
No período republicano, houve várias rupturas 
constitucionais e a Assembleia Legislativa viveu 
alguns períodos marcantes como o fortalecimento 
do federalismo, a mudança da capital e o voto 
das mulheres. Tombado pelo Patrimônio Público 
Municipal em 2009, o prédio abriga o Plenário, a 
área das comissões e gabinetes parlamentares. 
Nele também estão o Espaço Político-Cultural 
Gustavo Capanema e a TV Assembleia, entre 
outros setores.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ

A Assembleia Legislativa do Pará faz parte 
da história de importantes momentos da 
participação ativa do povo na política. Sua 
primeira legislatura foi realizada no ano de 
1885. Um destaque se dá ao movimento popular 
conhecido como Cabanagem, originário do nome 
da sede, que representou a luta do povo pela 
independência no Poder, através da busca pela 
justiça e igualdade.

Palácio da Inconfidência, fundado 
em 1º de maio de 1972.

Palácio Cabanagem, fundado em 
30 de novembro de 1970.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA

Instalado em 05 de abril de 1835, o legislativo 
paraibano sempre manteve contato permanente 
com o povo. O Poder atravessou fases históricas 
distintas, refletiu esses períodos com suas 
peculiaridades e nunca deixou de exprimir uma 
radiografia da Paraíba. Inúmeros foram os prédios 
que serviram como sede do Legislativo Estadual, 
até que na década de 1970, ganhou um edifício 
compatível com suas necessidades. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ 

A sede do poder legislativo paranaense compõe 
o Centro Cívico da capital, onde os principais 
prédios governamentais estão localizados. Além 
do Palácio 19 de Dezembro, também fazem parte 
do complexo da Assembleia Legislativa, o edifício 
do Plenário e o Edifício Tancredo Neves, que 
abriga atualmente os gabinetes deputados da 
Casa.

Casa de Epitácio Pessoa, fundada em 1973 Palácio 19 de Dezembro, fundado em 1963
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO

Treze anos após a Proclamação da Independência 
do Brasil, foi instalada a Assembleia Legislativa 
da Província de Pernambuco, período que marca 
a 1ª legislatura do estado. Acompanhando 
as mudanças políticas ao longo dos anos, o 
legislativo pernambucano ainda foi representado 
por Câmara bicameral, até passar à condição de 
Assembleia Legislativa do Estado, em 1947. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ

A Assembleia provincial piauiense foi instituída 
em 4 de maio de 1835, em Oeiras, antiga capital. 
Lá funcionou até a transferência da capital para 
Teresina, em 1852, onde ficou instalada no 
Palácio Anísio de Abreu. Em 1985, foi inaugurada 
a atual sede, que passou por grandes mudanças 
em 2005, como: reforma completa e ampliação 
da estrutura física e de diversos setores, além da 
instalação da TV e Rádio Assembleia e da Escola 
do Legislativo.

Edifício Governador Miguel Arraes, inaugurado 
em 29 de junho de 2017 Palácio Petrônio Portela, inaugurado em 1985
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A primeira eleição do estado ocorreu em 15 
de novembro de 1982, quando foi escolhida 
a representação rondoniense no Senado, na 
Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Em 
janeiro do ano seguinte, os deputados estaduais 
tomaram posse. A nova sede da Casa de Leis foi 
nomeada em homenagem ao marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon, considerado um dos 
desbravadores do Brasil.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA

Criado pela Constituição Federal de 1988, o 
estado realizou a primeira eleição em 1990, 
quando instituiu-se a Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima, com posse dos deputados 
estaduais, em 1º de janeiro de 1991. Aos primeiros 
parlamentares, coube a responsabilidade de 
elaboração da Constituição Estadual, promulgada 
em dezembro do mesmo ano.

Palácio Marechal Rondon, fundado em novembro 
de 2009 e inaugurado em janeiro de 2019

Palácio Antônio Augusto Martins, inaugurado 
em dezembro de 1990



64

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO

A atual Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro surgiu com a fusão dos estados da 
Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975. Sua 
sede, desde os tempos da Colônia, é um sítio 
histórico que guarda um grande pedaço da 
memória política do Brasil. O primeiro edifício 
ali construído, em 1640, foi palco da votação 
e aprovação da Lei Áurea, em 1888, e sede da 
Câmara Federal do Brasil. Em 2021, a Casa Carioca 
inaugura sua nova sede.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

A Assembleia da Província do Rio Grande do Norte 
foi instalada em 02 de fevereiro de 1835. Com o 
advento da República, as Assembleias Provinciais 
foram rebatizadas com o nome de Assembleias 
Legislativas Estaduais. Ao longo de seus 184 
anos, a Casa Legislativa do Rio Grande do Norte 
já passou por 12 sedes, até chegar à atual, no ano 
de 2002.

Palácio Tiradentes, inaugurado 
em 6 de maio de 1926

Palácio José Augusto, inaugurado 
em 31 de Janeiro de 1983 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO RIO GRANDE DO SUL

Ao longo de sua história, a Assembleia gaúcha 
tem sido celeiro de líderes cuja projeção 
frequentemente ultrapassou os estreitos limites 
das fronteiras estaduais. Já em sua primeira 
legislatura, entre 1835 e 1837, o estado foi palco 
da Guerra dos Farrapos, que impediu a realização 
de eleições para a renovação dos mandatos da 2ª 
Legislatura, até 1846.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA

O prédio que atualmente abriga o Legislativo 
Estadual catarinense recebe o nome de um 
gentílico utilizado para designar os nascidos no 
estado. Antes dele, desde sua instalação, em 
1835, o poder legislativo foi sediado em prédios 
alugados e teve o Palácio do Congresso do Estado 
como sua primeira instalação permanente, 
destruída por um incêndio, em 1956.

Palácio Farroupilha, fundado em maio de 1955 Palácio Barriga Verde, fundado em 1969 e 
inaugurado em 14 de dezembro de 1970
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO

O poder legislativo da então província de São 
Paulo foi instalado em 2 de fevereiro de 1835 e 
passou por várias mudanças ao longo dos anos. 
Atualmente, o parlamento paulista é exercido de 
forma unicameral. Sua sede abriga 7 espaços para 
discussão de temas que interessam à população 
e foi inaugurada no mesmo dia em que a cidade 
comemorava seu 414º aniversário.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE 

Em Sergipe, o Poder Legislativo foi instituído 
através da Assembleia Provincial, em 1835, 
no salão do Convento de São Cristóvão. Com 
a mudança da Capital para Aracaju, em 1855, 
sua nova sede foi instalada no Palácio Fausto 
Cardoso. Em 1987, a Assembleia Legislativa 
se estabeleceu no Palácio Governador João 
Alves Filho, atualmente denominado Palácio 
Construtor João Alves.

Palácio 9 de Julho, inaugurado 
em 25 de janeiro de 1968

Palácio Construtor João Alves, 
inaugurado em 1987



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS

Criado em outubro de 1988 e instalado 
oficialmente em 1º de janeiro de 1989, o estado 
teve sua primeira eleição em 15 de novembro 
de 1988, quando elegeu governador e vice, 
deputados federais, estaduais e senadores. Depois 
de um ano de Assembleia Estadual Constituinte, 
foi promulgada a Constituição do Tocantins. Na 
ocasião, foi realizada a primeira eleição da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa.

Palácio Deputado João D’Abreu, 
fundado em 1995
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