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Aprovada 
repressão 

a cambistas
 A Comissão de Defesa 

do Consumidor e do Contri-
buinte aprovou, ontem, pare-
cer favorável ao Projeto de Lei 
427/11, que trata da fi scaliza-
ção da venda de ingressos de 
eventos artísticos, culturais e 
desportivos por cambistas. 

A proposição, do depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT), 
tipifi ca a venda de ingressos 
por cambistas, com o intuito 
de obter ganhos ilícitos, como 
infração administrativa e esta-
belece penalidades para quem 
a pratica. Pelo substitutivo, 
ganho ilícito é entendido como 
a prática de valor superior ao 
impresso no bilhete. O infrator 
fi ca sujeito à multa e apreen-
são do produto, nos termos do 
artigo 56 do Código de Defesa 
do Consumidor. Página 2

Parlamentares da base e da oposição 
não entram em acordo no Plenário

Parlamentares da opo-
sição e da base governista 
não chegaram a um acordo 
para aprovar requerimentos 
com pedidos de tramitação 
em regime de urgência pa-
ra projetos do governador. 
Com isso, não houve vota-
ções na Reunião Extraordi-
nária da noite de ontem, 
no Plenário.  Vários depu-
tados da oposição fizeram 
encaminhamentos contrá-
rios a pedidos de urgência 
feitos pelo governador a 
projetos de lei em trami-
tação na Casa. As discus-
sões serão retomadas hoje, 
quando serão realizadas 
duas Reuniões Extraordi-
nárias, às 9 e às 20 horas, 
além da Reunião Ordinária 
das 14 horas. 
Página 10

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria, ampliada com integrantes 
de todas as comissões perma-
nentes da ALMG votou ontem 
à noite parecer sobre o PL 
1.697/11, que traz as diretri-
zes para elaboração da lei or-
çamentária (LDO) para o exer-
cício fi nanceiro de 2012. Com 
isso, a matéria está pronta pa-
ra ser apreciada em Plenário. 

O relator da proposição, 
deputado Romel Anízio (PP), ha-
via distribuído cópia do parecer 
na reunião realizada no início da 
tarde, opinando pela aprovação 
de 15 emendas e de oito sub-
emendas. Haviam sido apresen-
tadas 158 emendas ao projeto.

Para 2012, o projeto da 
LDO estima em R$57 bilhões 
o valor total de receitas e de 
despesas. Página 3 

Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
recebe parecer pela aprovação

Pedido de urgência a projetos dividiu os parlamentares

Votação do parecer da LDO foi realizada em Reunião Extraordinária à noite  

Willian Dias

Alair Vieira 
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Sanções a cambistas por venda 
de ingressos têm parecer favorável

O Projeto de Lei (PL) 
427/11, que dispõe sobre 
a fi scalização da venda de 
ingressos de eventos artís-
ticos, culturais e desporti-
vos por cambistas recebeu 
ontem parecer favorável, de 
1º turno, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte. A proposição, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), foi relatada pelo 
presidente da comissão, de-
putado Délio Malheiros (PV), 
que opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 
1, que apresentou.

O projeto tipifi ca a 
venda de ingressos por cam-
bistas, com o intuito de 
obter ganhos ilícitos, como 
infração administrativa e 
estabelece penalidades para 
quem a pratica. 

Pelo substitutivo, ga-
nho ilícito é entendido co-
mo a prática de valor supe-
rior ao impresso no bilhete. 
O infrator fica sujeito à 
multa e apreensão do pro-
duto, nos termos do artigo 
56 do Código de Defesa do 
Consumidor.

O projeto original de-
finia ganho ilícito o valor 
superior a 20% em relação 
ao preço cobrado pelos 
organizadores do evento. 
Além disso, estabelecia 
como sanções a apreen-
são dos ingressos, multa 
de 300 Unidades Fiscais 
do Estado de Minas Ge-
rais (Ufemgs) e proibição 
de frequentar estádios, se 
for o caso, por um ano. No 
caso de reincidência, seria 
feita a apreensão dos in-
gressos, aplicada multa de 
1.000 Ufemgs e o infrator 
seria proibido de frequentar 
estádios por dois anos.
Consumação mínima – A 
comissão também emitiu pa-
recer favorável à aprovação 
do PL 1.132/11, do deputa-
do Leonardo Moreira (PSDB), 
que proíbe restaurantes, ba-
res, casas noturnas e simila-

res a obrigar o consumidor a 
pagar consumação mínima. 
O relator, deputado Antônio 
Júlio (PMDB), opinou pela 
aprovação, em 1º turno, na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). 

O substitutivo n° 1 
proíbe que os estabeleci-
mentos condicionem o for-
necimento de produtos e 
serviços a limites quantita-
tivos, assim como ao forne-
cimento de outro produto ou 
serviço, ainda que a título 
de consumação mínima. O 
texto prevê que o descum-
primento da lei sujeita o 
infrator às penalidades dis-
postas no Código de Defesa 
do Consumidor.  

Outro projeto do depu-
tado Leonardo Moreira rece-
beu parecer pela aprovação, 
em 1º turno. Trata-se do PL 
1.012/11, que institui in-
fração administrativa para 
fi ns de aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor. A 
relatora foi vice-presidente 
da comissão, deputada Liza 
Prado (PSB). A proposição 
estabelece que a remessa a 
cartório para protesto, pelo 
fornecedor, de título de cré-
dito, será considerada infra-
ção administrativa.

Segundo o projeto, a 
infração se aplica quando 
o título de crédito for sa-
cado contra o consumidor 
de forma indevida; sacado 
contra o consumidor e que 
se tenha tornado indevido 
por inexecução contratual 
por parte do fornecedor; e 
sacado contra o consumi-
dor, mas referente a dé-
bito já pago. As sanções 
serão as previstas no arti-
go 56 do Código de Defesa 
do Consumidor. Íntegra na 
internet 
Presenças – Deputados Dé-
lio Malheiros (PV), presiden-
te; e Antônio Júlio (PMDB); 
e deputada Liza Prado 
(PSB), vice.

Teleatendimento 
em análise

A comissão também 
aprovou o PL 724/11, do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB), em 2º turno, na for-
ma do vencido no 1º turno, 
ou seja, da maneira como foi 
aprovado em Plenário, com 
as emendas 1 e 2, apresen-
tadas pelo relator, deputado 
Délio Malheiros. O projeto 
obriga as empresas de gran-
de porte, que mantêm servi-
ço de atendimento ao clien-
te (SAC), a disponibilizarem 
também um serviço gratuito 
de teleatendimento. A obri-
gação aplica-se às institui-
ções, empresas e fundações, 
públicas e privadas, de qual-
quer porte, exceto às micro-
empresas. A norma pode ser 
regulamentada para garantir 
sua execução.

A emenda nº 1 estabe-
lece que o descumprimento 
da lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas no ar-
tigo 56 do Código de Defesa 
do Consumidor e em seu re-
gulamento. A emenda nº 2 
dispõe que os recursos pro-

venientes das multas aplica-
das nos termos da lei serão 
destinados ao Fundo Esta-
dual de Defesa dos Direitos 
Difusos ou ao fundo institu-
ído pela pessoa jurídica de 
direito público que impuser 
a sanção. 
Saúde – O PL 725/11, tam-
bém do deputado Gilberto 
Abramo, que obriga operado-
ras de plano de saúde a for-
necer livro com os serviços 
prestados, recebeu parecer 
pela aprovação, emitido pelo 
deputado Délio Malheiros. 

A matéria, que tramita 
em 1º turno, determina que 
as empresas deverão forne-
cer aos seus clientes livro 
informativo com especialis-
tas, bem como dos demais 
serviços credenciados. O li-
vro deverá conter o nome do 
especialista, as explicações 
sobre a especialidade, o te-
lefone e o endereço do mé-
dico. Além disso, um novo 
exemplar deve ser enviado 
ao cliente sempre que hou-
ver atualização dos dados. 

O deputado  Délio Malheiros foi o relator do PL 427/11

Guilherme Bergamini
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Projeto da LDO recebe parecer e já 
pode ser analisado em Plenário

O Projeto de Lei (PL) 
1.697/11, que traz as diretri-
zes para elaboração da lei or-
çamentária (LDO) para o exer-
cício fi nanceiro de 2012, está 
pronto para ser apreciado 
pelo Plenário da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 

O parecer de turno úni-
co favorável ao projeto, com 
emendas, foi aprovado na noi-
te de ontem pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária, ampliada com inte-
grantes de todas as comissões 
permanentes da ALMG.

O relator da matéria, de-
putado Romel Anízio (PP), ha-
via distribuído cópia do parecer 
na reunião da tarde de ontem, 
opinando pela aprovação de 16 
emendas e de oito subemen-
das. Haviam sido apresentadas 
158 emendas ao projeto.

Na reunião da noite, o 
deputado Ulisses Gomes (PT) 
pediu a votação destacada 
das emendas 147 e 148, que 
haviam recebido parecer pela 
rejeição, e da emenda 163, 
do próprio relator, com pare-
cer pela aprovação. A comis-

são rejeitou as três. Com isso, 
o parecer passou a sugerir a 
aprovação de 15 emendas, 
além das oito subemendas.

A emenda nº 147 visa 
à destinação de recursos para 
garantir a operacionalização 
dos circuitos turísticos de 
Minas Gerais, que são instru-
mentos para efetivação do 
planejamento da política de 
turismo do Estado. A emen-
da nº 148 tem o objetivo de 
garantir a contrapartida do 
Governo do Estado para im-
plementação do Sistema de 

Informação para a Infância e 
Adolescência (Sipia).

Por fi m, a emenda 163 
acrescenta a apresentação do 
Plano Básico de Mobilidade 
Social como requisito para 
transferência voluntária a 
Municípios, visando adequar a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
ao Decreto 45.550, de 2011. 
O deputado Ulisses Gomes ar-
gumentou que essa exigência 
inviabilizaria o recebimento 
dos recursos de transferências 
pelos municípios que não têm 
condições técnicas de elabo-
rarem o plano. 

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) cumprimen-
tou o relator por ter acatado 
parcialmente emenda de sua 
autoria para garantir a publi-
cação dos gastos do Estado 
com os membros dos Poderes. 
O presidente da comissão, de-
putado Zé Maia (PSDB), e o 
deputado Romel Anízio agra-
deceram o empenho dos depu-
tados no aperfeiçoamento do 
projeto. Íntegra na internet 
Presenças – Deputados Zé 
Maia (PSDB), presidente; Dou-
tor Viana (DEM), vice; Gustavo 
Perrella (PDT); Romel Anízio 
(PP); Ulisses Gomes (PT); e 
Sargento Rodrigues (PDT).

Receitas e despesas 
estimadas em R$ 57 bi

Para 2012, estima-se em 
R$57 bilhões o valor total de 
receitas e de despesas. R$55,66 
bilhões formam a receita não fi -
nanceira ou receita primária do 
Estado. A receita não fi nanceira 
corresponde à receita orçamen-
tária deduzidas as operações 
de crédito, as provenientes 
de rendimentos de aplicações 
fi nanceiras e retorno de opera-
ções de crédito (juros e amor-
tizações), recebimento de em-
préstimos concedidos, receitas 
de privatizações e relativas a 
superavits fi nanceiros.

Descontadas as transfe-
rências do Tesouro Nacional, a 

receita bruta estimada é de 49,8 
bilhões. A receita corrente líqui-
da, que deduz os repasses cons-
titucionais para os municípios, é 
da ordem de R$ 37 bilhões.

Já a despesa, estimada 
em igual valor da receita, sendo 
a despesa não fi nanceira esti-
mada em R$52,45 bilhões. A 
despesa não fi nanceira corres-
ponde ao total da despesa orça-
mentária, deduzida das despe-
sas com juros e amortização da 
dívida interna e externa, com a 
aquisição de títulos de capital 
integralizado e as despesas com 
concessão de empréstimos com 
retorno garantido.

Crescimento do
 PIB deve ser de 5%
O projeto da LDO prevê 

um crescimento do Produ-
to Interno Bruto de 5% pa-
ra 2012, e de 5,5% nos dois 
anos seguintes, passando de 
R$ 4 bilhões, em 2011, para 
5,3, em 2014. 

Somente a arrecadação 
de ICMS, o principal imposto 
estadual, deverá crescer 14% 
no próximo ano, chegando a 
R$ 31,52 bilhões, conforme 
as previsões. Os investimen-
tos do governo para 2012 de-
vem atingir aproximadamente 
R$ 4 bilhões.

O relator destaca que, 
para a fi xação das metas 

fi scais, foram utilizados os 
mesmos parâmetros da LDO 
da União, tais como: cres-
cimento real anual de 4,5% 
previsto para o PIB em 2011, 
de 5% em 2012 e de 5,5% 
para 2013 e 2014; “supe-
ravit” primário de 3,1% do 
PIB nos quatro anos em re-
ferência; infl ação, medida 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor – Amplo (IPCA), 
de 5% em 2011 e 4,5% em 
2012, 2013 e 2014; e taxa de 
juros básica da economia – 
Selic – de 11,75% em 2011, 
de 10,75% em 2012, de 10% 
em 2013 e de 8,5% em 2014.

À tarde, parecer havia sido distribuído aos deputados. Votação foi feita à noite

Alair Vieira 
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Proposição isenta doadores de sangue 
de pagarem inscrição em concurso

Doadores regulares de 
sangue podem fi car isentos 
do pagamento de taxa de 
inscrição em concursos públi-
cos. É o que prevê o Projeto 
de Lei (PL) 170/11, do depu-
tado Sargento Rodrigues, que 
recebeu ontem parecer pela 
legalidade da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

A proposição altera 
a Lei 13.392, de 1999, que 
isenta o cidadão desemprega-
do do pagamento de taxa de 
inscrição em concurso públi-
co no Estado. O objetivo do 
projeto é incluir os doadores 
regulares de sangue na isen-
ção prevista pela referida lei, 
por meio de alteração em seu 
artigo 1°. O projeto também 
acrescenta a previsão de que 
o candidato deverá compro-
var, no ato da inscrição em 
concurso, ser doador de san-
gue, mediante a apresentação 
de documento emitido pela 
entidade coletora. O projeto 
foi relatado pelo deputado 
Delvito Alves (PTB).
Balanço – Durante a reunião, 
o presidente da comissão, 
deputado Sebastião Costa 
(PPS), também fez um ba-
lanço dos trabalhos do 1° se-
mestre de 2011. Segundo ele, 
até o dia 7/7/11, a comissão 
recebeu 2.171 proposições, 
tendo sido analisadas pelos 
parlamentares 1.459. Ainda 
de acordo com Sebastião Cos-
ta, até o dia 11/7/11, a Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça aprovou pareceres a 675 
proposições, sendo 496 pela 
constitucionalidade e 179 pe-
la inconstitucionalidade.
Bolsa-Família – Outro proje-
to analisado pela CCJ foi o PL 
175/11, que recebeu parecer 
pela  aprovação na forma do 
substitutivo n° 1. A propo-
sição original dispõe sobre 
a implantação de iniciativas 
que instituam políticas públi-
cas sociais para promover a 
emancipação das famílias dos 
benefi ciários do Bolsa-Famí-
lia, nos termos da Lei Federal 

10.836, de 2004 e do inciso 
V do artigo 11-C do Decreto 
Federal 5.209, de 2004. 

O autor da proposi-
ção, deputado Rogério Cor-
reia (PT), justifi cou que o 
objetivo da proposta é criar 
iniciativas que deem con-
dições aos benefi ciários do 
programa de aumentar suas 
chances de conseguir um 
emprego, montar seu negó-
cio, incentivando, assim, o 
ingresso dessas pessoas no 
mercado de trabalho. 

Para isso, o projeto 
estabelece em seu artigo 1° 
que o Executivo implantará 
ações que instituam políti-
cas públicas para  as famílias  
dos  benefi ciários  do  Progra-
ma  Bolsa-Família, estipulan-
do, para isso, em seu artigo 
2°, um prazo de 90 dias. O 
substitutivo apresentado pe-
lo relator, deputado Bruno 
Siqueira (PMDB), retira esse 

prazo estabelecido, de forma 
a evitar aparente invasão le-
gislativa no campo de ação 
do Executivo.
Vagas em estacionamento 
– Também recebeu parecer 
pela legalidade o PL 886/11, 
do deputado Carlin Moura 
(PcdoB), que dispõe sobre a 
reserva de vagas para idosos, 
defi cientes e gestantes nos 
estacionamentos. 

A proposição original 
objetiva reservar 10% das 
vagas nos estabelecimentos 
públicos e privados do Esta-
do para veículos que trans-
portem pessoas idosas com 
idade igual ou superior a 
60 anos, pessoas com defi -
ciência e difi culdade de lo-
comoção e gestantes. Ainda 
de acordo com a proposição, 
essas vagas serão posicio-
nadas de forma a garantir a 
comodidade dessas pessoas. 
O relator, deputado Delvito 

Alves, apresentou o substitu-
tivo n° 1, que corrige equí-
vocos na redação legislativa 
do projeto.
Prestação de serviço – Teve 
parecer pela constitucionali-
dade aprovado o PL 839/11, 
do deputado Délio Malheiros 
(PV), que altera a Lei 12.628, 
de 1997, que disciplina as 
reclamações relativas à pres-
tação de serviço público. Nos 
termos do art. 1º da lei, é 
assegurado ao usuário o di-
reito de apresentar a órgão 
ou entidade da administração 
pública ou a particular dele-
gado reclamações relativas ao 
serviço prestado. 

A proposição pretende 
incluir nesse dispositivo a 
possibilidade de que o usuá-
rio apresente também suges-
tões relativas ao serviço. O 
relator da matéria, deputado 
Cássio Soares (PRTB), opinou 
pela aprovação do projeto na 
forma apresentada.

A comissão também 
aprovou parecer favorável do 
deputado Delvito Alves (PTB) 
ao PL 903/11. O projeto, de 
autoria do deputado Duarte 
Bechir (PMN), dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as institui-
ções bancárias afi xarem men-
sagens contrárias ao uso de 
drogas em talões de cheques. 

De acordo com a pro-
posta, os bancos localizados 
no Estado fi cam obrigados a 
imprimir mensagens sobre os 
malefícios resultantes do uso 
das drogas em selos adesivos 
que deverão ser apostos na con-
tracapa dos talões de cheque e 
nos cartões de crédito por eles 
fornecidos. Os demais dispo-
sitivos reproduzem, com des-
dobramentos, esse conteúdo. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Se-
bastião Costa (PPS), presiden-
te; Bruno Siqueira (PMDB), 
vice-presidente; Cássio Soares 
(PRTB), Delvito Alves (PTB), 
Luiz Henrique (PSDB) e Boni-
fácio Mourão (PSDB); e a de-
putada Rosângela Reis (PV).

Deputados aproveitaram para fazer balanço do primeiro semestre

Marcelo Metzker 
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Restrição a horário de jogos de
 futebol recebe parecer contrário

Está pronto para o Ple-
nário o Projeto de Lei (PL) 
504/11, do deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), que tem 
o objetivo de estabelecer res-
trição de horário para a reali-
zação de jogos de futebol nos 
estádios administrados pela 
Ademg. O projeto foi analisa-
do em 1o turno, ontem, pela 
Comissão de Esporte, Lazer e 
Juventude. 

O parecer do relator, de-
putado Marques Abreu (PTB), 
é pela rejeição do projeto. A 
intenção original do autor era 
proibir a realização de parti-
das antes das 16 horas, para 
evitar o desgaste físico dos 
jogadores devido ao calor. Na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), o projeto rece-
beu o substitutivo no 1. O no-
vo texto retira essa proibição, 
mas determina que as condi-
ções climáticas devem ser ob-
servadas para a marcação dos 

horários dos eventos esporti-
vos, de modo a resguardar a 
saúde dos atletas.

Na opinião do deputa-
do Marques Abreu, que é ex-
-jogador de futebol, não há 
comprovação de que a reali-
zação de partidas de futebol 
antes das 16 horas afeta as 
condições físicas dos jogado-
res. Além disso, para o rela-

tor, o alcance do PL 504/11 é 
muito limitado, uma vez que 
atualmente o único estádio 
sob responsabilidade da Ade-
mg, segundo ele, é a Arena do 
Jacaré, em Sete Lagoas.
Selo Jovem – Já o PL 
1.211/11, do deputado Gus-
tavo Valadares (DEM), que 
cria o Selo Jovem, recebeu 
parecer favorável. O texto ori-

ginal do projeto prevê que es-
se selo será outorgado às en-
tidades que se destacarem no 
desenvolvimento de projetos 
de inserção social de jovens. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Mar-
ques Abreu (PTB), presidente; 
Tadeu Martins Leite (PMDB), vi-
ce; Adelmo Carneiro Leão (PT) e 
Fabiano Tolentino (PRTB).

Desobediência a leis sobre 
logística reversa deve ser debatida

O não cumprimento da 
legislação que obriga fabri-
cantes e comerciantes a da-
rem um destino fi nal ambien-
talmente adequado a produtos 
já utilizados pelo consumidor, 
como baterias, lâmpadas fl uo-
rescentes e cartuchos de im-
pressora, entre outros, deverá 
ser assunto para uma audiên-
cia pública da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. Requeri-
mento nesse sentido, do de-
putado Délio Malheiros (PV), 
foi aprovado pela comissão 
ontem de manhã.

A Lei Federal 12.305, de 
2010, e a Lei Estadual 18.031, 
de 2009, regulamentam es-
sa atividade, chamada lo-
gística reversa. Segundo o 
autor do requerimento, no 
Brasil entre 5% e 10% dos 
produtos eletrônicos e ele-
troeletrônicos colocados no 

mercado são devolvidos por 
meio da logística reversa. 
Ele considera que em Mi-
nas são poucos os estabe-
lecimentos que cumprem a 
legislação, o que coloca o 
Estado “na contramão do de-
senvolvimento sustentável”.
Pampulha – A comissão apro-
vou ainda requerimento dos 
deputados Rogério Correia 
(PT), Fred Costa (PHS), Cé-
lio Moreira (PSDB) e Duarte 
Bechir (PMN) para que se-
ja realizada uma audiência 
pública no segundo semes-
tre deste ano a fim de fazer 
um balanço do andamento 
das obras de despoluição 
da lagoa da Pampulha, em 
Belo Horizonte. 

Nessa reunião, os de-
putados também pretendem 
discutir os processos de li-
citação e os fi nanciamentos 
para essas obras. A despolui-

ção dos córregos que lançam 
esgoto na lagoa tem custo 
estimado em R$ 220 milhões, 
com a conclusão dos traba-
lhos prevista para junho de 

2013. Íntegra na internet
Presenças – Deputados Célio 
Moreira (PSDB), presidente; 
Duarte Bechir (PMN), vice; e 
Rogério Correia (PT).

Descarte de baterias, lâmpadas e outros produtos preocupa deputados

Ricardo Barbosa 

Alair Vieira

Após parecer favorável da Comissão matéria pode ir a Plenário
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Aprovados pareceres sobre matérias 
relativas a donos de automóveis

Em reunião realiza-
da ontem, a Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas aprovou, em 
1º turno, um pacote de pro-
jetos de lei que beneficiam 
os contribuintes proprietá-
rios de veículos automoto-
res do Estado. 

Na mesma reunião, os 
deputados aprovaram tam-
bém dois requerimentos com 
pedido de realização de au-
diências públicas. A primei-
ra, destinada a debater pro-
blemas ligados ao trânsito 
na BR-381; a segunda, para 
debater ocorrências de au-
tuação por excesso de peso 
na balança da BR-050, entre 
Uberlândia e Uberaba.

O Projeto de Lei  
849/11, de deputado Delvi-
to Alves (PTB), dispõe sobre 
a isenção de pagamento de 
taxa de pedágio para os pro-
prietários de veículos empla-
cados nos municípios onde 
estejam instaladas as praças. 

Segundo o autor, o 
projeto visa a proteger os 
moradores daqueles municí-
pios, já que, “na maior parte 
das vezes, esses moradores 
percorrem pequenas distân-
cias e são obrigados a pagar 
pedágio, sendo tal cobrança 
desproporcional e excessiva-
mente onerosa”, segundo a 
justifi cativa parlamentar. 

Ao projeto do deputa-
do petebista foram anexados 
os PLs 927/11, do deputado 
Fred Costa (PHS), e 930/11 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que visam alterar 
a Lei 12.219, de 1996, que 
autoriza o Poder Executivo 
a delegar, por concessão ou 
permissão, os serviços públi-
cos que menciona.
Remoção e reboque – De 
autoria do deputado Elismar 
Prado (PT), o PL 330/11 
tem por objetivo acres-
centar dispositivo à Lei nº 
14.937, de 2003, que dis-
põe sobre o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). 

O PL propõe isentar o 
contribuinte do pagamento 
dos valores correspondentes 
aos custos com remoção, re-
boque e permanência do veí-
culo em pátios do Detran nos 
casos em que o veículo de 
sua propriedade for roubado, 
furtado ou extorquido. 

Dispõe ainda que a 
isenção cobrirá o prazo de 
trinta dias contados da co-
municação ao proprietário 
do veículo e publicação do 
ato em página da internet 
do órgão responsável. O au-
tor argumenta que, nesses 
casos, “não pode o cidadão-
-contribuinte ser duplamen-
te penalizado com a falha na 
segurança pública”, fi cando 
sem o veículo, justamente 
em razão dessa falha, e ain-
da tendo que arcar com pa-
gamento de taxas extras.

Levando em conta que 
os tribunais têm-se manifes-
tado pela impossibilidade 
da incidência dessas taxas e 
que o PL do deputado petis-
ta reforça a impossibilidade 
da cobrança, a Comissão de 
Constituição e Justiça apre-
sentou o substitutivo nº 1, 
que, em vez de estabele-
cer a isenção do pagamen-
to da taxa, alterando a lei 
que trata exclusivamente 
do IPVA, estatui a não in-
cidência da taxa, por meio 
da Lei Estadual 6.763, de 
1975, que trata das taxas 
de segurança pública, e nas 
quais se inserem aquelas de 
que trata a proposição. 

Como as taxas de segu-
rança pública cobradas pela 
permanência de veículo apre-
endido ou pela sua remoção 
estão previstas nos artigos 
113 e seguintes da Lei Esta-
dual nº 6.763, o relator do PL 
na Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas, 
deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB), opinou pela 
aprovação, em 1o turno, do PL 
330/11, na forma do substi-
tutivo nº 1 apresentado pela 
CCJ. Íntegra na internet

Indenização mais
fácil após acidentes 
Resultante do desarqui-

vamento do PL 2.987/09, o PL 
1.130/11, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da contrata-
ção de seguro de vida e aci-
dentes pessoais, bem como de 
assistência-funeral nas rodo-
vias sob jurisdição do Estado 
sujeitas à cobrança de pedá-
gio, é assinado pelo deputado 
Leonardo Moreira (PSDB). 

Segundo o autor, a fi -
nalidade da proposição é ga-
rantir que o pagamento de 
pedágio pelos usuários das 
estradas e rodovias sob ju-

risdição do Estado de Minas 
Gerais possibilite imediata e 
fácil indenização, no caso de 
acidentes, além de qualidade, 
segurança e outros serviços. 
Ressalta, também, a neces-
sidade de uma contrapartida 
ao usuário, o que não ocorreu 
quando da transferência para 
a iniciativa privada da explo-
ração das rodovias. 
Presenças – Deputados Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB), 
vice-presidente, Anselmo Jo-
sé Domingos (PTC) e Dalmo 
Ribeiro (PSDB).

Duas audiências públicas foram aprovadas na reunião de ontem

Ricardo Barbosa 



13 de julho de 2011 quarta-feira – Assembleia Informa • 7COMISSÕES

Aprovada mudança em projeto que 
cria cargos no Tribunal de Contas

Está pronto para re-
tornar ao Plenário da ALMG, 
em 1º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 717/11, que altera a es-
trutura dos cargos de direção 
e assessoramento do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 

Em reunião extraordi-
nária na noite de ontem, a 
Comissão de Administração 
Pública aprovou o parecer 
sobre a emenda nº 8, apre-
sentada ao projeto pelo de-
putado Rogério Correia (PT), 
durante a discussão em Ple-
nário. O relator da matéria, 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), recomendou a aprova-
ção da emenda. Na reunião da 
tarde de ontem, o relator ha-
via pedido a distribuição de 
avulsos (cópias) do parecer, 
para que os outros parlamen-
tares tivessem mais tempo 
para analisá-lo.

O PL 717/11 é de au-
toria do presidente do Tri-
bunal de Contas. A emenda 
nº 8 propõe que os cargos 
de supervisor de segurança 
institucional e de tecnologia 
da informação, previstos no 
Anexo 1 do projeto, sejam de 
recrutamento restrito.

Conteúdo – De acordo com o 
texto original do PL 717/11, 
o Tribunal de Contas do Es-
tado passará a ter 41 cargos 
de provimento em comissão, 
de direção, chefi a e assesso-
ramento, mais os cargos com 
a denominação de assistente 
administrativo, cujo quan-
titativo será calculado por 
meio de pontos, num total de 

680 pontos. O projeto propõe 
também a criação de funções 
gratifi cadas, graduadas em 
seis níveis, de acordo com a 
escolaridade exigida. A cada 
nível corresponde uma pontu-
ação e um valor, totalizando 
1.980 pontos.

O texto diz ainda que 
o servidor efetivo com fun-
ção gratificada receberá sua 

remuneração acrescida do 
valor da função para a qual 
foi designado. Já o servidor 
efetivo nomeado para cargo 
em comissão poderá optar 
pelo vencimento do car-
go comissionado ou a sua 
remuneração no cargo de 
origem, acrescida de 65% 
do valor do vencimento do 
cargo em comissão.

Matéria já foi analisada por quatro comissões
 Desde 23 de março 

deste ano, quando entrou 
em tramitação, o PL 717/11 
passou pela análise de qua-
tro comissões. A Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou parecer pela 
constitucionalidade na for-
ma do substitutivo nº 1, que 
faz alterações como extinção 
dos cargos de diretor de in-
formática e diretor da Escola 
de Contas; supressão da fun-
ção gratifi cada FG1, previs-
ta no Anexo III; fi xação da 
função gratifi cada FG2 para a 
remuneração da função gra-
tifi cada de advogado-geral 
adjunto do TCE; defi nição do 
grau de escolaridade para os 
níveis 5 e 6 das funções gra-
tifi cadas; e fi xação do grau 

de complexidade das atribui-
ções dos cargos e funções de 
que trata a proposição.

Em seguida, o projeto 
passou pelas comissões de Ad-
ministração Pública; do Traba-
lho, da Previdência e da Ação 
Social; e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO). 
Em todas elas, recebeu parecer 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 1, da CCJ, com 
emendas e subemendas.

As mudanças propostas 
pelas comissões incluem  de-
terminação de que 80% dos 
pontos dos cargos de assis-
tente administrativo serão 
destinados ao recrutamento 
amplo e 20% ao recrutamen-
to limitado; alteração do no-
me do cargo de assessor ju-

rídico para consultor-geral, 
para evitar confusões com 
cargos da Advocacia-Geral do 
Estado; alteração do requisito 
para a investidura no cargo, 
bastando o título de bacharel 
em Direito, em vez da inscri-
ção na OAB, como prevê o 
substitutivo nº 1; e retorno 
do parágrafo único do artigo 
10º da Lei 17.690, de 2008, 
revogado pelo substitutivo.

Esse parágrafo estabe-
lece que a parcela de 65% 
paga em acréscimo a servidor 
efetivo que ocupar cargo em 
comissão e optar pela remu-
neração de seu cargo não se 
incorporará à remuneração 
nem servirá de base para o 
cálculo de vantagens. As ex-
ceções são as vantagens de-

correntes de gratifi cação na-
talina, férias regulamentares 
e adicional por tempo de ser-
viço adquirido até a promul-
gação da Emenda 19 à Consti-
tuição Federal, em 1998.

Segundo o parecer de 
1º turno da FFO, o impacto 
fi nanceiro da aplicação do 
projeto, na forma do subs-
titutivo nº 1, é de R$ 15,6 
milhões anuais. Esse valor, 
somado aos gastos com pes-
soal, mantém as despesas 
do TCE dentro dos limites 
estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
Presenças – Deputados Gus-
tavo Corrêa (DEM), presiden-
te; Délio Malheiros (PV), vice-
-presidente; Fred Costa (PHS) 
e Neider Moreira (PPS).

 Deputados Gustavo Corrêa, relator, e Neider Moreira

Alair Vieira 
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Direitos Humanos investiga denúncias
de parentes de presos na Nelson Hungria

A Comissão de Direitos 
Humanos aprovou ontem re-
querimento para verifi car de-
núncias de violação de direi-
tos de presos do Anexo I da 
Penitenciária Nelson Hungria, 
em Contagem. O requerimen-
to, de autoria do deputado 
Durval Ângelo (PT), foi apro-
vado depois de denúncias de 
mães e esposas de detentos 
daquela instituição. 

A visita foi agendada 
para a próxima quarta-feira, 
às 10 horas, e serão convida-
dos para acompanhá-la o juiz 
e o promotor de execução pe-
nal, representantes da Ordem 
dos Advogados do Brasil, da 
Ouvidoria e da Corregedoria 
da Polícia Federal.

As denúncias foram fei-
tas ofi cialmente pelo advoga-
do Wagner da Anunciação Ra-
mos, que representa os presos 
e os familiares. Segundo ele, a 
direção do presídio transferiu 
presos considerados de alta 
periculosidade para o Anexo 1, 
onde foram suspensos alguns 
direitos como visitas íntimas, 
banhos de sol diários, assis-
tência médica e jurídica. 

Além disso, há cons-
trangimento às esposas e 
as condições de higiene são 
precárias, segundo Rosineia 
Morais e Lorraine Cardoso, 
esposa e namorada, respec-
tivamente, de detentos da 
Nelson Hungria.

Requerimentos – Foram 
aprovados ainda os seguintes 
requerimentos:

• Do deputado Dur-
val Ângelo, para encaminhar 
ofício ao Ministério Público, 
à Prefeitura de Belo Horizon-
te e à Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República, com as notas ta-
quigráfi cas da reunião sobre 
moradores de rua; de reunião 
conjunta das Comissões de 
Direitos Humanos e de Parti-
cipação Popular, para discutir 
a população de rua; e para o 

envio das notas taquigráfi cas 
da reunião em Itabira para a 
prefeitura daquela cidade e 
para a Polícia Militar.

• Do deputado Elismar 
Prado (PT), de visita ao Ins-
tituto Médico Legal de Ube-
raba, para verifi car denúncias 
de condições precárias e falta 
de médicos legistas. 

• Da deputada Liza 
Prado (PT), para o envio de 
ofício ao Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura 
(Crea), para que seja encami-
nhado à ALMG cópia do laudo 

das vistorias à delegacia re-
gional de Uberlândia. 

• Do deputado Rogé-
rio Correa (PT), de audiência 
para discutir as condições do 
abrigo São Paulo, no bairro 1º 
de Maio; do mesmo parlamen-
tar em conjunto com Paulo 
Lamac (PT), de providências 
para o aumento do efetivo de 
policiais em Viçosa e a aber-
tura de uma delegacia regio-
nal naquela cidade.
Presenças – Deputados Durval 
Ângelo (PT), presidente; Delvi-
to Alves (PTB) e Duarte (PMN).

CONFERÊNCIA DAS MULHERES

ALMG participa da preparação de evento
A 3a Conferência Esta-

dual das Políticas para as Mu-
lheres está sendo preparada 
na ALMG. Ontem foi defi nida 
a comissão organizadora, que 
é formada por 18 entidades da 
sociedade civil e do poder pú-
blico. A conferência será reali-
zada em Belo Horizonte entre 
os dias 17 e 19 de outubro. 

Os objetivos da con-
ferência são discutir e ela-

borar políticas voltadas à 
construção da igualdade, a 
partir do fortalecimento da 
autonomia econômica, so-
cial, cultural e política das 
mulheres, além de contri-
buir para a erradicação da 
extrema pobreza e para o 
exercício pleno da cidada-
nia das mulheres. 

Na conferência estadual 
serão eleitos 183 delegados 

que representarão Minas Ge-
rais na 3a Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres, 
que acontece em Brasília de 
12 a 14 de dezembro. A con-
ferência estadual é precedida 
de conferências municipais ou 
regionais, que devem aconte-
cer entre os dias 1º de julho e 
31 de agosto.

Na etapa estadual da 
conferência também se-

rá elaborado um relatório 
com as contribuições dos 
participantes para ser en-
caminhado à comissão or-
ganizadora da conferência 
nacional e serão definidas 
diretrizes de políticas pú-
blicas para as mulheres em 
âmbito estadual. O objetivo 
é subsidiar a elaboração do 
Plano Estadual de Políticas 
para Mulheres.

O advogado Wagner da Anunciação Ramos denunciou violações de direitos de presos da Nelson Hungria

Alair Vieira
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Homenagem 
O aniversário de 80 anos do 
ex-senador, ex-ministro e ex-
-presidente, Fernando Hen-
rique Cardoso, foi motivo da 
homenagem prestada pelo de-
putado Hely Tarqüinio (PV). 
“Fernando Henrique Cardoso 
é parâmetro de bom homem 
público”, elogiou. O parla-
mentar salientou o renome 
internacional como sociólogo 

do político que trouxe, se-
gundo ele, muitas conquistas 
para o Brasil. De acordo com 
o Hely Tarqüinio, Fernando 
Henrique trabalhou para a re-
dução da desigualdade social 
no País, além de contribuir 
para o controle da infl ação 
vivida na época e na negocia-
ção com o FMI. O deputado 
citou duas situações que con-
sidera como marcos do gover-

no de FHC: a defesa do pacto 
federativo e  a criação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Em 
aparte, os deputados João Lei-
te e Rômulo Viegas, ambos do 
PSDB, lamentaram as críticas 
que Fernando Henrique sofreu 
em seu mandato. “Foi feita 
uma campanha sórdida contra 
o PDSB e contra o nosso presi-
dente”, criticou João Leite ao 
falar do movimento “Fora FHC”.

Homenagem II
O ex-presidente da República, 
Itamar Franco, falecido no úl-
timo dia 2 de julho, recebeu 
homenagem do deputado Car-
los Mosconi (PSDB). “ Itamar 
Franco deixou uma imagem 
invejável de retidão e hones-
tidade”, salientou o parla-
mentar. O deputado afi rmou 
que o ex-presidente assumiu 
seu cargo na presidência com 
muita sabedoria, segurança e 

mineiridade, o que, segundo 
ele, levou o País a um bom 
caminho. O deputado citou a 
extinção do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Pre-
vidência Social (Inamps), que 
possibilitou a criação do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
medida do ex-presidente que 
considerou corajosa. Lembrou 
que o Inamps era como um 
plano de saúde para quem ti-
nha carteira de trabalho e não 

atendia quem estava no mer-
cado informal, população que 
era rotulada como “indigente”. 
A instituição, segundo ele, 
era um antro de corrupção, 
contava com um orçamento 
exagerado de R$ 80 bilhões e 
contava com 130 mil funcio-
nários. Em aparte, os depu-
tados Rômulo Viegas e Luiz 
Henrique, ambos do PSDB, 
também elogiaram o legado 
de Itamar Franco.

Educação
O deputado Ulisses Gomes 
(PT) lembrou os 21 anos do 
Estatuto da Criança e Ado-
lescente, completados nes-
ta quarta-feira, 13 de julho. 
Ao ressaltar os avanços do 
estatuto, afirmou que ain-
da faltam aos governan-
tes criarem programas que 
atendam às demandas dos 
jovens no Brasil. Para o 
parlamentar, o maior pro-

blema ainda é a educação. 
Disse estar preocupado com 
a greve dos professores em 
Minas Gerais, que já tem 
mais de 30 dias. Criticou o 
governador Anastasia, que, 
segundo ele, não identifica 
o direito dos professores de 
reivindicar o que está na 
lei, que é a implantação do 
piso nacional. Ulisses Go-
mes lamentou que a oposi-
ção tenta o diálogo com a 

base do governo, mas o go-
verno não tem apresentado 
proposta para os professo-
res. Em aparte, o deputado 
Rogério Correia (PT) disse 
que não acha justo o Par-
lamento entrar de recesso 
enquanto os alunos ficam 
sem aula devido à greve. O 
deputado Pompilio Canavez 
(PT) afirmou estar preocu-
pado com a atitude do Esta-
do em não querer negociar.

Governo tucano
O deputado Sávio Souza Cruz 
(PMDB) fez duras críticas 
aos governos do PSDB. Ele 
leu trechos de um editorial 
do Bloco Minas Sem Censura 
sobre 8 anos de governo Aé-
cio Neves. O texto ressalta o 
excessivo valor aplicado pe-
lo ex-governador em propa-
ganda, criando uma imagem 
falsa do Estado. A prática, 
segundo o editorial, teria 

evitado que a imprensa pu-
blicasse qualquer nota nega-
tiva de seu governo. O tex-
to critica, ainda, o choque 
de gestão e faz acusações 
de que a dívida no governo 
Aécio saltou para R$ 70 bi-
lhões, muito superior aos R$ 
24 bilhões herdados de Ita-
mar Franco. Sávio Souza Cruz 
também desdenhou as home-
nagens feitas por parlamen-
tares do PSDB ao ex-presi-

dente falecido recentemente. 
“Parecem querer se apropriar 
da imagem e do vulto do 
ex-presidente”, criticou. Em 
apartes, o deputado Rogé-
rio Correia (PT) afi rmou que 
o Estado vive sob blindagem 
do governo tucano, e Zé Maia 
(PSDB) lembrou a parceria do 
PSDB com o ex-presidente, 
que  proporcionou a eleição 
de Aécio e Itamar como se-
nadores em 2010.
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Sob protesto da oposição, projetos 
começam a tramitar em urgência

Três projetos de lei do 
governador começam a tra-
mitar, a partir de hoje, em re-
gime de urgência na ALMG. A 
pedido de Antonio Anastasia, 
a Presidência acatou o pedi-
do para os PLs 2.109/11, que 
reajusta salários de policiais 
civis e militares, bombeiros 
e agentes penitenciários; e 
1.759/11, que altera a área da 
Estação Ecológica de Arêdes, 
criada pelo Decreto nº 45.397, 
de 14 de junho de 2010. 

A urgência do outro 
projeto, 2.088/11, que auto-
riza o Poder Executivo a doar 
imóvel à Petrobras para insta-
lação de planta de produção 
de amônia em Uberaba (Tri-
ângulo Mineiro), foi requerida 
por integrantes do Colégio de 
Líderes, o que provocou pro-
testo da oposição, que não 
participou do acordo.
Indignação – Deputados do 
Bloco Minas Sem Censura 
(PT/PMDB/PCdoB/PRB) de-
nunciaram que nem fi caram 
sabendo da solicitação de ur-
gência e se indignaram com a 
atitude do Colégio de Líderes. 
Em função disso, pediram a 
suspensão da Reunião Ordi-
nária para impedir a votação 
de dois requerimentos do de-
putado Rômulo Viegas (PSDB) 
que propõem o regime de ur-
gência para outros dois proje-
tos: o 5.092/11, que cria car-
gos de agentes penitenciários 
e gestor ambiental; 823/11, 
que doa imóvel para o muni-
cípio de Itueta (Rio Doce).

O Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa 
determina que apenas quatro 
projetos tramitem em regime 
de urgência, dois a pedido 
do governador e os outros 
dois por requerimento de de-
putado. Permite, ainda, que 
outros dois sejam colocados 
na tramitação especial, desde 
que solicitados por 2/3 dos 
membros do Colégio.

A revolta dos parla-
mentares da oposição foi 
pela exclusão do bloco do 
acordo. “Não me parece jus-
to nem honesto que seja (a 
decisão) imposta pela maio-
ria sem sequer nos comu-

nicar”, reclamou o líder do 
Minas Sem Censura, deputa-
do Rogério Correia (PT), que 
qualifi cou a atitude como 
“política da esperteza”. 

Carlin Moura (PCdoB) 
criticou não o mérito, que re-
conheceu ter abrigo no Regi-
mento Interno, mas a forma de 
condução do acordo. “Por for-
ça da maioria podem aprovar, 
sim, o que não podem é cercear 
o direito da minoria”. Os depu-
tados petistas Paulo Guedes e 
Ulisses Gomes engrossaram o 
coro da indignação.

Em defesa do gover-
no, o deputado Sebastião 
Costa (PPS) reclamou do 

termo “esperteza”, utiliza-
do por Rogério Correia. Ele 
afirmou que o Regimento 
Interno é muito tolerante 
com a minoria e que é im-
portante respeitar a vonta-
de da maioria. “Esse artigo 
(272) foi criado para buscar 
o equilíbrio”, defendeu.
Redução de prazos – As 
matérias em regime de urgência 
tramitam na metade do prazo 
normal. A Assembleia passa a 
ter 45 dias de prazo para se ma-
nifestar sobre os projetos. Expi-
rado o prazo, a proposição entra 
na Ordem do Dia do Plenário e 
impede a votação de outras 
proposições (sobrestamento).

Reajuste para servidores do Ministério Público
O Plenário da ALMG 

também recebeu dois ofícios 
com projetos de Lei. O Tribu-
nal de Contas de Minas Gerais 
enviou proposição para criar 
o cargo de subprocurador-
-geral do Ministério Público 
junto ao tribunal. O titular 
deverá substituir o procu-
rador-geral em casos de va-
cância e nas suas ausências 
e impedimentos por motivo 

de licença, férias ou outros 
afastamentos legais.

O Ministério Público, 
por sua vez, encaminhou pro-
jeto para reajustar em 6,51%, 
retroativo a maio, o salário 
dos servidores do órgão. A 
proposição também fi xa o 
dia 1º de maio como data-
-base  para revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos 
funcionários do MP.

Em outra mensagem do 
governador Antonio Anastasia, 
foi feita a indicação de Ivan 
Alves Soares para o cargo de 
diretor-geral do Instituto de 
Metrologia e Qualidade do Esta-
do de Minas Gerais (Ipem-MG).

Durante a Reunião Or-
dinária de ontem, também 
foram aprovados os Requeri-
mentos nºs 1.205 a 1.227/11 
e deferidos requerimentos 

dos deputados do PSDB Dal-
mo Ribeiro Silva, solicitando 
a retirada de tramitação do 
PL 620/11; Célio Moreira, so-
licitando a retirada de trami-
tação do PL 1.502/11; e Leo-
nardo Moreira, solicitando que 
o PL 1037/11 seja encaminha-
do à comissão seguinte a que 
foi distribuído, uma vez que a 
Comissão de Saúde perdeu o 
prazo para emitir seu parecer.

Reunião Ordinária da tarde foi conduzida pelo 1º-vice-presidente, José Henrique

 Willian Dias
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário) 
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discussão e votação de 

proposições que dispensam o Plenário 
9h15

• Comissão Especial PEC 25/11 (Plenarinho III) – discussão e votação de 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 25/2011 (1º tur-
no), do deputado André Quintão e outros, que acrescenta o inciso XII 
ao art. 2º da Constituição do Estado (inclui a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais e regionais no rol dos objetivos 
prioritários do Estado)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discussão e votação de pare-

ceres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 
1.008/2011 (1º turno), do deputado Dinis Pinheiro, que cria a Política 
de Saúde da Mulher Detenta

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discussão e votação de propo-
sições da Comissão 

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – discussão 

e votação de parecer de turno único sobre o PL  1.323/2011, da depu-

tada Ana Maria Resende, que institui o Dia da Conscientização contra o 
bullying e dá outras providências.

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) 
– discussão e votação de proposições da Comissão que dispensam o 
Plenário

10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência (Plenarinho 

I) – discussão e votação de proposições que dispensam o Plenário. O 
PL1.701/11 (turno único), do deputado Antônio Carlos Arantes, que 
declara como utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de São Roque de Minas, com sede no Município de São 
Roque de Minas

11 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discussão e vo-

tação de três pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário. Entre 
elas, o PL 717/11 (2º turno), do TCE, que altera a estrutura de cargos 
de direção e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
e dá outras providências

13 horas 
• Manifestação do SindUTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – Cessão de espaço

Reunião Extraordinária (9 horas)
Pauta idêntica à da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
Arsae

Votação da indicação de Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de 
diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

Utramig
Votação da indicação de Jorge André Periquito para o cargo de presiden-
te da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig)

Fucam
Votação da indicação de José Geraldo Oliveira Silva para o cargo de 
presidente da Fundação Educacional Caio Martins (Fucam)

Faop
Votação da indicação de Ana Maria Pacheco para o cargo de presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop)

IO/MG
Votação da indicação de Carlos Alberto Pavan Alvim para o 
cargo de diretor-geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais (IO/MG)

IPSM
Votação da indicação do coronel PM Eduardo Mendes de Sousa para o 
cargo de diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Mili-
tares do Estado de Minas Gerais (IPSM)

IMA
Votação da indicação de Altino Rodrigues Neto para o cargo de diretor-
-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

Ruralminas
Votação da indicação de Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o cargo de 
presidente da Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

Iepha
Discussão da indicação de Fernando Viana Cabral para o cargo de presi-
dente da Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Minas Gerais (Iepha)

Cetec
Discussão da indicação de  Marcílio César de Andrade para o 
cargo de presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas 
Gerais (Cetec)

Agência RMBH
Discussão da indicação de Camillo Fraga Reis para o cargo de diretor-
-geral da autarquia territorial e especial Agência de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH)

IEF
Discussão da indicação de Marcos Affonso Ortiz Gomes para o cargo de 
diretor-geral da Autarquia Instituto Estadual de Florestas (IEF)

IGA
Discussão da indicação de Cláudia Lúcia Leal Werneck para o cargo de 
diretora-geral da Autarquia Instituto de Geociências Aplicadas  (IGA)

Idene
Discussão da indicação de Rúbio de Andrade para o cargo de diretor-
-geral da Autarquia Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Idene)

Detel
Discussão da indicação de Antônio Carlos Tardeli para o cargo de dire-
tor-geral da Autarquia Departamento Estadual de Telecomunicações de 
Minas Gerais (Detel)

Ademg
Discussão da indicação de Ricardo Afonso Raso para o cargo de diretor-
-geral da Autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Ge-
rais (Ademg)

Lemg
Discussão da indicação de Paulo Roberto Menicucci para o cargo de 
diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais (Lemg)

Hemominas
Discussão da indicação de Júnia Guimarães Mourão Cioffi  para o cargo 
de Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais (Hemominas)

Ouvidoria-Geral
Discussão da indicação de Ivonei Abade Brito para o cargo de diretor-
-geral da Autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (Iter)

Discussão da indicação de Célia Pimenta Barroso Pitchon para o cargo 
de ouvidora-geral do Estado

PL 1.759/11
Do governador, que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada 
pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010, e dá outras providên-
cias (Urgência). Discussão em 1º turno

PL 2.088/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar gleba de terras à 
Petrobras (Urgência). Discussão em 1º turno

PL 2.109/2011 
Do governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimen-
to básico das categorias que menciona (Urgência). Discussão em 1º turno

PL 5.092/10
Do governador, que cria cargos e altera a estrutura da carreira Agente 
de Segurança Penitenciário, modifi ca o anexo III da Lei nº 15.462, de 
13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal de que 
trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e dá outras 
providências. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Pauta idêntica à da Reunião Ordinária
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE (continuação)

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário) 
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discussão e votação de pareceres de 2º turno sobre nove proposições 
sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 2.088/11, do governador, que 
autoriza o Governo do Estado a doar gleba de terras a Petrobras (regi-
me de urgência)

14h15
• Comissão Especial PEC 1/11 (Plenarinho II) – discussão e votação de 

parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 1/11 (1º turno), do 
deputado Elismar Prado e outros, que dispõe sobre ações de prevenção 
e resistência às drogas e à violência no Estado de Minas Gerais. (acres-
centa o § 4º ao artigo 222 da Constituição do Estado e determina que 
o Estado realizará, por meio da Polícia Militar, ações educacionais de 
resistência às drogas e à violência nos estabelecimentos de ensino.)

14h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – ouvir familiares do 

empresário assassinado Sebastião Maximiniano dos Santos, que 
estão sofrendo ameaças de morte. Discussão e votação de propo-
sições da comissão

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Teatro) – de-
bater, em comemoração do Dia do Operador de Telemarketing, as con-
dições de trabalho da categoria. Convidados: procurador-chefe da Pro-
curadoria Regional do Trabalho – 3ª Região, Arlélio de Carvalho Lage; 
chefe da Seção de Segurança e Saúde da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Ricardo Ferreira Deusdará; super-
visora técnica do Dieese/ERMG, Maria de Fátima Laje Guerra; diretor 
da Secretaria-Geral do Sinttel/MG, Tiago Santana Cassiano; diretor de 
Coordenação-Geral do Sinttel/MG, Fernando Antônio Pereira Cançado. 
Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discussão e votação de propo-
sições da comissão

14h45
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discussão e vota-

ção de dois pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário. Entre 

elas, PL 558/2011 (1º turno), do deputado Fred Costa, que dispõe 
sobre o registro e a divulgação dos índices de violência contra a 
mulher no Estado

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho IV) – 

discussão e votação de parecer de 2º turno sobre o PL 636/11, dos 
deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, que dispõe so-
bre as condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de leite de 
cabra e ovelha e seus derivados

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discussão e votação de pareceres 

sobre dois projetos de lei sujeitos ao Plenário

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discussão e 

votação de três pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário. 
Entre elas, o PL 5.092/11 (2° turno), do governador do Estado, 
que cria cargos e altera a estrutura da carreira de Agente de Se-
gurança Penitenciário, modifica o anexo III da Lei nº 15.462, de 
13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal de 
que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e dá 
outras providências

20 horas
• Reunião Extraodinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discussão e votação de pareceres de 2º turno sobre nove proposições 
sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 2.088/11, do governador, que 
autoriza o Governo do Estado a doar gleba de terras a Petrobras (regi-
me de urgência)

20h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discussão e vo-

tação de pareceres sobre três projetos sujeitos ao Plenário. Entre eles, 
o PL 717/11 (2º turno), do TCE, que altera a estrutura de cargos de 
direção e assessoramento do Tribunal de Contas

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discussão e votação de propo-
sições da comissão

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Zás/ Par-
lamento Brasil

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) –  Doenças do sangue

 9h  Assembleia ao Vivo / Comissões  

 12h  Memória e Poder – José Maurício de Andrade

 13h  Mundo Político

 13h30 TV Escola-Teleaula 8 / Módulo II – A Era dos Saquaremas: 

Liberais x Conservadores

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com  pronunciamen-

tos, discussão e votação de proposições 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Zás/ Par-
lamento Brasil

 19h Panorama – Doenças do sangue

 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assem-

bleia e as principais notícias do Estado

 19h55 Trabalho de Base

 20h Compacto Pinga-Fogo

 20h10 Assembleia ao Vivo – Comissões 

 21h Assembleia Debate (inédito) – Triângulo Mineiro

 22h Repórter Assembleia 

 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País

 23h TV Escola -Teleaula 8 / Módulo II – A Era dos Saquaremas: 

Liberais x Conservadores

 23h20 Plenário (reprise)

 1h Panorama – Doenças do sangue

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático para o Desenvolvimento (reprise) – Pai-

nel “Esporte e Juventude”

 5h20 Brasil Eleitor 

 6h TV Escola: Teleaula 9 / Módulo II – O fim da Monarquia e o 

projeto de Nação Republicana


