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Assembleia mantém ritmo de trabalho
intenso no primeiro semestre de 2016

Em meio à agitação política na-
cional no primeiro semestre de 
2016, a Assembleia conseguiu 
manter o seu ritmo de trabalho, 
com a realização de debates e a 
aprovação de diversos projetos 
de interesse da população mi-
neira. Entre as discussões que 
marcaram o período estão a 
construção dos planos esta-
duais de educação e de cultura 
e as ações para que desastres 
ambientais, como a tragédia de 
Mariana, não se repitam.

No Plenário, foram apro-
vados projetos importantes, 
tais como o Projeto de Lei (PL) 
3.503/16, a principal proposi-
ção da reforma administrativa 
do Executivo, o reajuste para 
servidores da educação (PL 
3.396/16), a política de aten-
dimento das mulheres vítimas 
de violência (PL 2.223/15) e a 
punição para maus-tratos con-
tra animais (PL 2.856/15). Os 
deputados ainda aprovaram o 
projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para o exer-
cício de 2017 (PL 3.542/16).

“Em tempos de muita 
turbulência política, a Assem-
bleia conseguiu manter a alta 
produtividade que já havia si-
do verificada em 2015, na ba-
se do diálogo, do entendimen-
to e do respeito”, afirmou o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB). 
“Fechamos o semestre com 
louvor, votando e aprimoran-
do uma parte importante da 
reforma administrativa, além 
da LDO e de outras matérias 
relevantes de autoria parla-
mentar, cientes da responsa-

bilidade e do trabalho que nos 
aguarda já no próximo mês de 
agosto”, acrescentou.

O presidente Adalclever 
Lopes também destacou a 
participação de todos os se-
tores da sociedade nos traba-
lhos no Plenário e nas comis-
sões, bem como nos fóruns da 
cultura e da educação. “Essas 
contribuições certamente vão 
subsidiar a elaboração de leis 
mais efetivas”, ressaltou.

Até ontem, foram reali-
zadas 526 reuniões de comis-
sões, das quais 181 foram au-

diências públicas e 31 foram 
reuniões com convidados. 
Além disso, aconteceram 34 
visitas e 7 debates públicos.

O Plenário aprovou, no 
mesmo período, 52 projetos 
de lei e 2 projetos de lei com-
plementar em redação final. 
Outros 11 projetos de lei fo-
ram aprovados somente em 
1º turno e ainda aguardam a 
votação em 2º turno.
Confira, da capa até a página 
3 desta edição do Assembleia 
Informa, o resumo dos princi-
pais eventos do semestre.

BALANÇO
1º SEMESTRE 2016

Mesmo em um momento de turbulência política, os deputados aprovaram diversos projetos importantes

Comissão das Barragens apresenta relatório
Neste semestre, os deputados 
da Comissão Extraordinária das 
Barragens deram continuidade 
aos trabalhos iniciados no ano 
passado, logo após o rompi-
mento da Barragem de Fundão, 
da mineradora Samarco, em 
Mariana (região Central).

Depois de pouco mais de 
sete meses de trabalho, a co-
missão aprovou seu relatório 
final, com recomendações 

para que tragédias ambientais 
como essa não se repitam. En-
tre as propostas apresentadas 
estão dois projetos de lei que 
pretendem alterar os licencia-
mentos ambientais de barra-
gens minerárias e industriais 
(PL 3.676/16) e destinar os 
recursos da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização 
das Atividades de Pesquisa, 
Lavra, Exploração e Aproveita-

mento de Recursos Minerários 
ao Sistema Estadual de Meio 
Ambiente (PL 3.677/16).
Meio ambiente – Além da 
preocupação com a situação 
das barragens de rejeitos de 
mineração, a ALMG promo-
veu um debate público sobre 
a revitalização dos rios de Mi-
nas e entregou um relatório 
de ações sobre a gestão das 
águas no Estado. Outras dis-

cussões foram sobre a ener-
gia fotovoltaica como fonte 
renovável, a destinação de 
resíduos tóxicos e a manuten-
ção de parques ecológicos.

No Plenário, houve aprova-
ções de projetos importantes, 
como o que modifica o  Siste-
ma Estadual de Meio Ambiente 
(PL 3.174/16) e o que trata do 
parcelamento de débitos de 
reposição florestal (PL 437/15). 

O Assembleia Informa não circula no recesso parlamentar. O jornal volta a ser publicado no dia 1º/8/16. 

 Guilherme Bergamini
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Fóruns sobre planos de cultura e educação
são exemplo de participação popular

A educação e a cultura fo-
ram duas prioridades para a 
Assembleia no primeiro se-
mestre de 2016. No período, 
foram realizados dois gran-
des eventos para discutir as 
diretrizes, os objetivos, as 
metas e as estratégias do 
governo para esses setores 
nos próximos dez anos – os 
fóruns técnicos Plano Esta-
dual de Educação e Plano Es-
tadual de Cultura.

Encontros regionais fo-
ram organizados no interior 
do Estado para envolver a 
população nas discussões 
promovidas pelos fóruns, que 
mobilizaram milhares de par-
ticipantes e culminaram com 
a aprovação de propostas da 
sociedade em suas etapas fi-
nais, realizadas no mês de ju-
nho, em Belo Horizonte. 

Essas sugestões podem 
ser incorporadas aos pla-

nos, uma vez que os dois 
projetos de lei (PL 2.882/15 
e PL 2.805/15) estão em tra-
mitação na ALMG.
Reajuste – Além dessas dis-
cussões, o Plenário aprovou o 
PL 3.396/16, que deu origem 
à Lei 22.062, de 2016, a qual 
reajusta em 11,36% o salário 
dos servidores da educação, 

com efeito retroativo a 1º de 
janeiro de 2016. 

A recomposição foi ba-
seada na correção do valor 
do piso salarial nacional do 
magistério, divulgado anual-
mente pelo Ministério da 
Educação.

Também foram realiza-
dos debates sobre a Base 

Nacional Curricular proposta 
pelo governo federal, a Lei 
Brasileira de Inclusão e o re-
conhecimento do Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha 
como patrimônio cultural 
da humanidade pela Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco).

 O Plenário ficou lotado na plenária final do fórum técnico Plano Estadual de Educação 

 Guilherme Dardanhan – 17/6/16

Defesa das minorias pauta debates

A Assembleia também con-
centrou esforços nos primei-
ros meses de 2016 em ações 
voltadas para a cidadania. A 

Comissão Extraordinária do 
Idoso, por exemplo, promo-
veu diversas audiências sobre 
a importância desse segmen-

to da população, os desafios 
enfrentados pelas pessoas 
com mais de 60 anos e os 
cuidados necessários com a 
população idosa.

O combate à violência 
contra a mulher ganhou força 
com a aprovação do Projeto 
de Lei (PL) 2.223/15, que dis-
põe sobre a política de atendi-
mento à mulher vítima de vio-
lência no Estado. A proposição 
estabelece os objetivos gerais 
dessa política, bem como defi-
ne as diretrizes que nortearão 
as ações a serem executadas 
pelo governo. A violência de 
gênero também pautou deba-
tes de várias comissões. 
Diversidade – A defesa dos 
direitos da comunidade LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) é te-

ma de outro projeto, o PL 
1.831/15, e foi amplamente 
discutida em audiências pú-
blicas e na avaliação de pro-
postas do fórum sobre o pla-
no de educação. No evento, 
foram aprovadas sugestões 
para a valorização da diversi-
dade no ambiente escolar.

Além disso, o Parlamento 
Jovem de Minas, programa 
de formação cidadã para es-
tudantes dos ensinos médio 
e superior promovido pela 
Assembleia e pela PUC Mi-
nas, realizou suas plenárias 
municipais e regionais.  

Os participantes priori-
zaram as propostas que se-
rão analisadas na etapa esta-
dual, prevista para agosto. O 
tema da edição deste ano é a 
mobilidade urbana.

Várias comissões discutiram o combate à violência de gênero 

 Guilherme Dardanhan – 7/7/16



15 de julho de 2016 sexta-feira – Assembleia Informa • 3

BALANÇO
1º SEMESTRE 2016

BALANÇO DO 1º SEMESTRE

Principal projeto da reforma administrativa 
do Estado é aprovado no Plenário

O embate marcou a tramita-
ção dos principais projetos da 
reforma administrativa do Es-
tado, proposta pelo governa-
dor Fernando Pimentel. De um 
lado, deputados da base do 
governo defenderam a impor-
tância da reestruturação para 
a racionalização de gastos. Do 
outro, parlamentares da oposi-
ção e servidores se mostraram 
contrários às mudanças. 

O resultado foi a aprova-
ção no Plenário da principal 
proposição sobre o tema, o 
PL 3.503/16, que dispõe so-
bre a estrutura orgânica da 
administração pública do Po-
der Executivo.

No processo de avalia-
ção da reforma, foram rea-
lizados intensos debates so-
bre as propostas de extinção 
da Fundação Rural Mineira 
(Ruralminas) e da Imprensa 

Oficial e de fusão da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico com a Se-
cretaria de Estado de Ciência 
e Tecnologia.

Também foram organi-
zadas reuniões para ouvir re-
clamações dos servidores de 
instituições como a Fundação 
de Educação para o Trabalho 

de Minas Gerais (Utramig), 
o Departamento de Obras 
Públicas do Estado (Deop), 
o Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) e a própria 
Ruralminas. Os projetos que 
tratam da extinção dessas 
autarquias e fundações de-
vem ser apreciados no se-
gundo semestre.

Fora do âmbito da re-
forma administrativa, mas 
ainda tratando de um tema 
relacionado aos servidores, 
a Comissão de Segurança 
Pública recebeu as forças 
de segurança para ouvir re-
clamações sobre o parcela-
mento dos salários e a sus-
pensão de benefícios.

Após muita discussão, foi aprovado no Plenário o PL 3.503/16, que trata da estrutura orgânica do Executivo

Guilherme Bergamini – 7/7/16

Deputados cobram recursos para a saúde

A situação dos hospitais mi-
neiros, do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e dos servidores 
do setor pautou diversos de-
bates na Comissão de Saúde. 

Também foram realizadas visi-
tas a instituições como a Ma-
ternidade Pública e o Hospital 
Regional de Betim e o Hospital 
do Barreiro, na Capital.

As principais queixas 
apresentadas em todos os 
encontros estão relaciona-
das ao subfinanciamento do 
setor. A defasagem da tabela 
do SUS e o atraso nos repas-
ses de recursos públicos aos 
estabelecimentos de saúde 
foram apontados como as 
principais causas para o com-
prometimento dos serviços 
de assistência hospitalar ofe-
recidos à população. 

Os desafios enfrentados 
pelas Santas Casas e hospi-
tais filantrópicos, que acu-
mulam dívidas bilionárias, 
bem como a transferência 
de recursos da União para a 
manutenção do sistema de 
saúde no Estado foram ou-
tros temas analisados pelos 
parlamentares. Uma força- 
-tarefa formada pela Comis-

são de Saúde da ALMG, pelo  
Ministério Público e pela Se-
cretaria de Estado de Saúde 
comprometeu-se a levar ao 
governo federal a demanda 
de revisão do critério de re-
passe de verbas federais para 
o setor em Minas.
Diabetes – As políticas públi-
cas para o tratamento do dia-
betes e a importância da pre-
venção do consumo abusivo 
de álcool foram tema de dois 
debates públicos promovidos 
pela comissão. 

No Plenário, foram apro-
vados projetos para assegurar 
assistência médica e odonto-
lógica aos servidores atingidos 
pela inconstitucionalidade da 
Lei Complementar 100, de 
2007 (PL 3.230/16), e apoiar 
financeiramente os hospitais 
filantrópicos (PL 2.673/15).

A subutilização de hospitais no Estado foi amplamente discutida 

 Clarissa Barçante – 6/6/16



4 • sexta-feira – Assembleia Informa 15 de julho de 2016COMISSÕES

Representantes de ocupações denunciam
ilegalidades em ações de despejo

Ações de reintegração de pos-
se consideradas ilegais pela 
ausência de mandados judi-
ciais e de alternativas de mo-
radias para as famílias des-
pejadas foram denunciadas 
ontem, em reunião conjunta 
das Comissões de Partici-
pação Popular e de Direitos 
Humanos. As maiores críticas 
foram direcionadas à Prefei-
tura de Belo Horizonte (PBH), 
responsável pelas ações.

As Ocupações Maria Vi-
tória e Maria Guerreira, no 
Bairro Copacabana, e Filadél-
fia, na região Noroeste da Ca-
pital, foram alvo de despejo 
no último mês. No caso das 
duas primeiras, as famílias vi-
viam no local há cerca de um 
ano e meio e foram desaloja-
das sem opções de moradia.

De acordo com o repre-
sentante dos moradores, Julia-
no dos Santos, antes da deso-
cupação da área, a PBH não fez 
o cadastro das famílias. Além 
disso, apesar de o Executivo 
municipal ter informado que 
os moradores seriam encami-
nhados para abrigos, não havia 
vagas para acolhimento.

A maioria das famílias 
foi encaminhada para outras 
ocupações urbanas, por mili-
tantes de movimentos sociais.  

A advogada Thaís Isaías, 
membro do Coletivo Margari-
da Alves, ressaltou que decisão 
recente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determinou que 
nenhuma reintegração pode 
ser feita sem que seja garantida 
alternativa de moradia digna.
Filadélfia – Abusos ainda maio-
res teriam acontecido na Ocu-
pação Filadélfia. “Fomos escor-
raçados e, no lugar em que es-
távamos, jogaram lixo depois”, 
relatou o representante dos 
moradores, Luciano da Paz.

Segundo ele, a ação foi 
feita pela guarda municipal, 
sem ação judicial e de forma 
truculenta. Luciano denunciou 
que um jovem foi agredido com 
cassetete quando já estava no 
chão, rendido e algemado, e 
que crianças foram atingidas 
por spray de pimenta nos olhos.
Negociações – A disposição 
das três ocupações em nego-
ciar foi ressaltada por Isabela 
Miranda, militante das Briga-
das Populares. Ela lembrou 
que, no caso da Maria Guer-
reira e da Maria Vitória, quase 
metade da área originalmente 
ocupada era uma propriedade 
privada. Depois de algumas 
conversas com o poder públi-
co, essa parte teria sido deixa-
da pelas famílias para que a 

negociação sobre a outra, da 
PBH, prosseguisse.

A negativa da PBH em 
negociar foi reafirmada pelo 
defensor público Aílton Ma-
galhães. Ele esclareceu que 
a prefeitura criou um siste-
ma de reintegração de pos-
se sem mandado judicial, no 
qual seus próprios agentes se 
ocupam de tudo, desde a no-
tificação até o despejo. Para 
ele, todo o processo é ilegal.

A promotora Cláudia Xa-
vier explicou que o Executivo 
municipal estabeleceu o ano de 
2009 como marco e reconhe-
ceu as ocupações existentes 

antes disso. A partir daquele 
ano, a PBH determinou que não 
haveria diálogo ou negociação. 
Planos diretores – A fim de 
conseguir avanços na criação 
de áreas de interesse social, 
a deputada Marília Campos 
(PT) defendeu a participação 
de todos os envolvidos na 
discussão dos Planos Direto-
res Municipais.

O deputado Cristiano Silvei-
ra (PT), por sua vez, mostrou-se 
decepcionado pela recorrência 
de denúncias de violência po-
licial e pelo aumento do déficit 
habitacional, mas ressaltou que 
é preciso ter persistência. 

Deputados debateram a situação de famílias despejadas no último mês

Daniel Protzner 

DIREITO ELEITORAL

Direito eleitoral é tema de congresso
A Escola do Legislativo recebeu ontem a abertura do Congres-
so Mineiro de Direito Eleitoral, promovido pela Assembleia em 
parceria com a seção Minas Gerais da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-MG), com o objetivo de apresentar as princi-
pais regras das eleições municipais de 2016.

O ministro Henrique Neves da Silva, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), foi o primeiro palestrante do evento. Em sua 
exposição, ele elencou a redução dos prazos de registro de 
candidatura e a limitação dos gastos de campanha por candi-
dato, assim como a proibição de que pessoas jurídicas possam 
contribuir para as campanhas eleitorais, como os desafios a 
serem enfrentados pelo tribunal nas eleições deste ano. 

Na abertura do evento, o ministro foi saudado pelo de-
putado Paulo Lamac (Rede), que representou o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB). Lamac ressaltou a 
importância do tema do congresso, tendo em vista que a nova 
legislação eleitoral ainda traz muitas dúvidas.

Raíla Melo
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GERAÇÃO
Ele é compositor de samba, agitador cultural e advogado atuante do programa Polos de Cida-
dania, da UFMG. Estamos falando de Dudu Nicácio, mineiro de Oliveira que veio fazer facul-
dade em BH trazendo, na bagagem, a paixão pela cena carnavalesca cultivada pela família. Já 
são dez anos dedicados à música, com três CDs, trilhas de musicais de espetáculos e criação 
de blocos de carnaval de rua em Belo Horizonte. Participam do programa alunos da Escola 
Estadual Pedro Aleixo. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
O programa desta semana traz a entrevista com um dos principais nomes da educação no País: 
Magda Becker Soares. As coleções de obras didáticas dela se tornaram conhecidas por acom-
panharem a evolução do ensino da língua portuguesa desde a década de 1960. Por isso, seus 
livros figuraram em muitas listas de material escolar de crianças e adolescentes. Na entrevista, 
Magda fala sobre a trajetória de sucesso dentro e fora de sala de aula e também sobre os de-
safios da alfabetização. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

PANORAMA
O Panorama destaca os desafios que os prefeitos eleitos em outubro terão que enfrentar 
na área da educação. Os convidados são os pesquisadores Carlos Roberto Jamil Cury, da 
PUC Minas, e Ágnez de Lélis Saraiva, da Fundação João Pinheiro. Para eles, as maiores 
dificuldades hoje estão numa melhor gestão de recursos, na valorização dos profissionais 
da educação e na maior participação da comunidade em todo o processo educacional. 
Domingo, às 22 horas. 

Confira os destaques do fim de semana
TV ASSEMBLEIA

Sábado Domingo
 0h Sala de Imprensa – Cultura do estupro
 1h Brasil Eleitor
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (25/5) – Obras dos hospitais regionais do 

Estado e as demandas dos hospitais federais em Minas
 4h55 Pensando em Minas – A viabilidade da coexistência de ações de 

participação com o exercício da representação parlamentar, com 
Cristiano Ferri

 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 
territórios Sul e Sudoeste

 8h30 Comissão de Assuntos Municipais (20/6) – Reforma 
administrativa 

11h50 Comissão Extraordinária das Barragens (7/7) – Votação do 
relatório final da comissão

 13h Resenha da Semana (inédito)
13h30 Brasil Eleitor (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Compacto da 

semana: Teleaulas de 6 a 10
 16h Panorama – Prevenção às queimaduras 
16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Cultura do estupro
18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (inédito) – Músico Dudu Nicácio
19h30 Zás – Banda Jack Boris    
 20h Memória e Poder – Educadora Magda Soares
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Sul e Sudoeste
 22h Segunda Musical – Pianista Igor Rocha e octeto vocal Octa Plus 
 22h30 Palestra – A legística e a qualidade da lei, com José Alcione 

Bernardes
• programação sujeita a alterações 

 0h Palestra (continuação) – A legística e a qualidade da lei, com 
José Alcione Bernardes

 1h40 Comissão de Educação (5/5) – Situação das superintendências 
regionais de ensino

 5h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre Bahia 
 6h Parlamento Brasil
 6h30 Brasil Eleitor
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Banda Jack Boris
 9h Comissão de Direitos Humanos (15/6) – Debate sobre 

supostos maus-tratos cometidos contra detentos da 
Penitenciária Nelson Hungria e o tratamento dado a 
familiares

12h30 Geração – Músico Dudu Nicácio
 13h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Sul e Sudoeste 
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Pianista Igor Rocha e octeto vocal Octa Plus 
 15h30 Memória e Poder – Educadora Magda Soares 
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa – Cultura do estupro
 19h Minas é Muitas – Itacarambi 
19h50 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 22h Panorama – Especial Eleições (Educação) 
22h30 Via Justiça – Direitos dos idosos 
 23h Brasil Eleitor
23h30 Mundo Político

• programação sujeita a alterações 
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 0h Palestra (continuação) – Direitos da mulher e direitos 
humanos, com Marlise Matos

 1h Panorama – Especial Eleições (Educação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (19/5) – Situação dos agentes 

socioeducativos
 4h20 Palestra – Governo representativo e pluralização da 

representação política, com Adrian Lavalle 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Novas características para adoção 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Assuntos Municipais (6/7) (inédito) – Debate 

sobre o corte no fornecimento de alimentos para creches 
comunitárias de BH

 12h Memória e Poder – Músico Pacífico Mascarenhas
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 
Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissões de Desenvolvimento Econômico e de 

Agropecuária (14/6) – A crise na suinocultura e na avicultura 
em razão do alto preço do milho 

 17h Sala de Imprensa – Cultura do estupro 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Novas características para adoção 
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Igor Rocha e octeto vocal 

Octa Plus
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Sul e Sudoeste 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Direitos dos idosos
23h30 Zás (inédito) – Banda Jack Boris 

• programação sujeita a alterações 

10 horas
• Comissão de Participação Popular (Belo Horizonte) – visita ao Ministério Pú-

blico do Estado, para tratar da situação do Hospital do Barreiro. Requeri-
mento: deputados Fred Costa e Wander Borges e deputada Marília Campos

13 horas
• Reunião para discutir questões de saúde para a população LGBT (Auditó-

rio) – cessão de espaço

Projeto determina restituição a
universitários que desistirem de curso

A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia aprovou 
ontem parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 1.356/15, do deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
o qual prevê que os estabele-
cimentos de ensino superior 
devolvam o valor integral da 
matrícula aos alunos que de-
sistirem do curso.

O relator, deputado Paulo 
Lamac (PT), opinou pela apro-
vação da matéria na forma do 
substitutivo nº 2, que apre-
sentou, e pela rejeição do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 

O substitutivo sugerido 
na CCJ propõe, no ato de 
restituição, a retenção de 
20% do preço da matrícu-
la, para a compensação de 

despesas administrativas da 
instituição de ensino, e um 
prazo de 30 dias para a de-
volução do dinheiro.

O substitutivo nº 2, entre-
tanto, defende que o prazo pa-
ra a devolução seja de 10 dias 
e que os custos administrativos 
a serem retidos correspondam 
a 5% do valor da matrícula.
Cinema – A comissão também 
aprovou parecer de 1º tur-
no favorável ao PL 1.934/15, 
do deputado Elismar Prado 
(sem partido), que pretende 
assegurar aos alunos da rede 
pública o acesso ao cinema. 
Vida escolar – Outras duas 
proposições receberam pare-
ceres favoráveis da comissão. 
O PL 1.064/15, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), es-
tabelece o direito dos pais ou 

responsáveis por alunos ma-
triculados no ensino básico da 
rede pública de terem ciência 
do processo pedagógico e 
participarem da definição das 
propostas educacionais. 

Já o PL 969/15, do deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB), 

define que os documentos 
emitidos pelo Estado para os ci-
dadãos, via internet, sejam cer-
tificados digitalmente confor-
me a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
com o intuito de conferir-lhes 
segurança e autenticidade. 

A comissão avalizou quatro proposições na reunião de ontem

 Ricardo Barbosa 


