
GUIA DO POVO SOBRE A LEGISLATURA DE MASSACHUSETTS 

 

Representante Denise Provost, 27o distrito de Middlesex 

Olivia Schultes, Gabrielle Mathews e Isobel Rounovski, escritoras contribuintes  

 

A legislatura de Massachusetts 

O que é a legislatura de MA e quem representa?  

A legislatura de MA é um dos três poderes do governo do estado de MA - é o poder que 

cria nossas leis estaduais. Os tribunais (o poder judicial) interpretam as leis e o governador e seu 

departamento executivo (o poder executivo) realizam e fazem cumprir as leis do estado. A 

legislatura de MA consiste de uma Câmara dos Deputados de 160 membros e um Senado de 40 

membros que representam distritos distintos de MA. Cada membro é eleito pelos votantes nos 

distritos geograficamente definidos e serve um mandato de 2 anos. Representantes e senadores 

são encarregados de representar todos os residentes de seu distrito, independentemente de se 

podem votar ou não.  

Quem pode votar e como me inscrevo? 

Para votar deve ser um cidadão dos Estados Unidos, ter 18 anos e não estar atualmente 

aprisionado por uma convicção de felonia. Para se inscrever, consulte o portal de cadastramento 

de votantes de Massachusetts: https://www.sec.state.ma.us/ovr/. 

Onde posso aprender mais? 

Consulte malegislature.gov para se informar dos eventos na sede do governo. Pode 

também usar este sítio para procurar projetos de leis atuais. Para procurar seu senador ou 

representante, use a seguinte ferramenta: https://malegislature.gov/Search/FindMyLegislator. 
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O processo legislativo 

 Um “bill” é um projeto de lei. Cada sessão de parlamento, representantes e senadores 

prestam aproximadamente cinco a seis mil bills. 

Etapa 1: Legisladores prestam bills. 

Etapa 2: Os secretários da Câmara de Representantes e o Senado atribuem bills a comitês 

segundo seu assunto. O comitê realiza uma audiência pública onde qualquer um pode apresentar 

testemunho e pode estudar o bill além disso. 

Etapa 3: Comitês dão recomendações aos bills: deve passar, não deve passar, ou envia para 

estudo. Geralmente, bills só continuam no processo se recebem a primeira recomendação. 

Etapa 4: Bills tipicamente passam por mais comitês, inclusive uns que avaliam seu impacto 

fiscal. De novo, bills geralmente devem receber a recomendação “deve passar” para seguir no 

processo.  

Etapa 5: As duas câmaras votam em alguns bills. Cada bill deve ser lavrado (produzido com a 

linguagem final) e promulgado (passado pela legislatura) pelas duas câmaras para avançar.   

Etapa 6: Se o bill for promulgado, é mandado ao governador que o pode firmar, o fazendo lei, 

ou o vetar. A legislatura pode anular um veto pelo governador com um voto de ⅔ dos membros.   

 

Quatro jeitos de participar no processo 

Os legisladores estão interessados nas suas opiniões porque dependem de seus 

constituintes para informar sua posição em vários assuntos e bills. É o cargo do legislador 

representar toda a gente em seu distrito. Embora que a cortesia seja importante, não tenha medo 

de tomar uma posição firme. Aqui são algumas dicas quando falar com seu legislador ou a 

equipe administrativa deles:  



 Apresente-se, independente de quantas vezes já tem contatado ou encontrado com 

legisladores ou seus funcionários.  

 Esteja preparado para fornecer seu endereço e CEP para mostrar que é um constituinte do 

legislador. 

 É útil saber qual é o número do bill ou pedido de orçamento que gostaria que seu 

legislador apoie ou oponha.  

 É útil fornecer materiais e esteja pronto para contestar perguntas sobre o assunto.  

 É útil contar sua história pessoal e porque se importa com o resultado do bill. 

 Para chamadas e encontros cara a cara, deixe tempo para o representante reagir a sua 

informação ou fazer perguntas e fica à vontade pedir sua posição no assunto. 

 Agradecer a aqueles que o escutaram por seu tempo, si concordaram com a sua posição 

ou não. 

 Dê suas informações de contato se quer que sigam em contato com você.  

1: Chamar por telefone 

Pode chamar escritórios no palácio do governo entre 9-5 para falar com alguém ou deixar 

uma mensagem fora dos horários. Alguns legisladores têm também escritórios no seu distrito que 

pode contatar e que às vezes têm horas de atendimento para os constituintes.  

2. Escrever 

Legisladores recebem muitas cartas e e-mails, então é importante escrever mensagens 

curtas; tenta não superar uma página. É útil que o e-mail tem uma linha de assunto, que pode ser 

muito simples: “Por favor [apoie/oponha] [número do bill, nome do bill]”. Em inglês, o formato 

é o seguinte: “Please [Support/Oppose] [Bill Number, Bill Name]”. Lembra-se de assinar com 

seu nome completo, endereço e informações de contato.  



3: Reunião cara a cara 

Constituintes podem agendar reuniões com seus legisladores. Legisladores geralmente se 

encontram com constituintes no palácio do governo ou em um escritório no distrito (se tiver). Se 

vem ao palácio do governo sem uma hora marcada, é possível que encontre com um dos seus 

funcionários. Os funcionários trabalham proximamente com os legisladores, então não tem 

desvantagem em encontrar com eles. 

4. Dando testemunho em audiências públicas 

Cada bill terá ao menos uma audiência pública onde qualquer pessoa pode dar 

testemunho. Audiências geralmente incluem vários bills e podem durar até algumas horas. Se 

testemunhar em pessoa, esteja preparado para ficar até ser chamado para testemunhar.  

Testemunho é geralmente limitado a 3 minutos, então seja sucinto e pratique com um 

relógio antes. É melhor que não leia diretamente do papel. Membros do comitê podem ter 

perguntas; se não tem uma resposta, só diz. 

Pode também entregar testemunho escrito ao comitê, que deve ser endereçado ao 

presidente. Se quer que todos os membros vejam o testemunho, é uma boa ideia o mandar a 

todos. Em testemunho escrito não é tão importante ser breve; pode incluir mais detalhes, mas 

tente de escrever no máximo uma página de frente e reverso. 

 

 


