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Plenário recebe projeto do orçamento
de 2017 e proposta de revisão do PPAG

O Plenário recebeu, na 
Reunião Ordinária de on-
tem, mensagens do gover-
nador Fernando Pimentel 
com sete projetos de lei 
(PLs), incluindo-se o que 
traz a proposta orçamen-
tária do Estado para o 
próximo ano e o que trata 
da revisão do Plano Plu-
rianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019 
para o exercício de 2017.

O projeto do orçamento 
de 2017 (PL 3.820/16) esti-
ma a receita do Estado para 
o ano que vem em R$ 87,2 bi-
lhões e a despesa em R$ 95,3 
bilhões, prevendo um déficit 
fiscal de aproximadamente 
R$ 8,06 bilhões.

A receita tributária, em 
torno de R$ 55,3 bilhões, 
responde por cerca de 63% 
da receita total. A maior con-
tribuição vem do ICMS, com 
R$ 42,9 bilhões. 

O grupo de despesas 
de pessoal e encargos re-
presenta 48% das despesas, 
com o valor de aproximada-
mente R$ 45,8 bilhões. 

PPAG – No caso da revisão do 
PPAG (PL 3.819/16), a princi-
pal novidade é que todos os 
programas do governo serão 
vinculados aos 17 objetivos 
que constam na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sus-
tentável, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 
vigor desde janeiro de 2016. 

Esses objetivos se desdobram 
em 169 metas a serem cum-
pridas em nível nacional, es-
tadual e local, até 2030.

Elaborado a cada qua-
tro anos, o PPAG sistemati-
za, de forma regionalizada, 
programas que o governo 
pretende desenvolver du-
rante o período.

O plano é revisado anual-
mente, sob a coordenação da 
Comissão de Participação Po-
pular da Assembleia. As suges-
tões podem ser incorporadas 
ao projeto, que é analisado 
pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), com a participação de 
outras comissões. 

Proposições alteram legislação tributária
Entre os sete projetos enca-
minhados pelo governador, 
estão quatro proposições 
que tratam da legislação 
tributária. O PL 3.807/16 
aumenta de 3% para 4% a 
alíquota do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para 
caminhonetes de cabine 
dupla ou estendida. 

O PL 3.808/16 institui 
a Taxa de Defesa Sanitária 
Animal, a ser paga pelas in-
dústrias frigorífica e de la-
ticínios, com o objetivo de 
custear as ações de defesa 
sanitária animal, combate a 

zoonoses e indenizações pe-
lo sacrifício de animais. 

Já o PL 3.810/16, entre 
outras providências, cria no-
vas hipóteses de cobrança 
de taxa de segurança pública 
e aumenta valores de emo-
lumentos e taxas judiciárias, 
bem como da alíquota de 
ICMS da gasolina, do álcool 
combustível e do solvente. 

O PL 3.811/16, por sua 
vez, prevê várias hipóte-
ses de cobrança da taxa de 
expediente sobre serviços 
relacionados à proteção e 
conservação do meio am-
biente e dos recursos hídri-

cos. No total, são instituí-
dos 30 novos subitens de 
cobrança, alguns deles com 
desdobramentos.
Quadro de pessoal – O PL 
3.809/16, do governador, 
que também foi recebido 
pelo Plenário, altera a Lei 
Delegada 174, de 2007, que 
dispõe sobre o grupo de di-
reção e assessoramento do 
quadro de cargos de provi-
mento em comissão e as fun-
ções gratificadas da adminis-
tração direta do Executivo. 
Segundo o governador, o ob-
jetivo é equiparar os cargos 
desse grupo com os mesmos 

cargos da administração au-
tárquica e fundacional, a fim 
de viabilizar a continuidade 
das atribuições dos órgãos 
que foram extintos pela re-
forma administrativa.

Por fim, também foi re-
cebida pelo Plenário men-
sagem do governador com 
a exposição de motivos da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda relativa à concessão 
de regime especial de tribu-
tação ao setor de fabricação 
de alimentos para animais. A 
medida visa a evitar perdas 
em decorrência da guerra 
fiscal com outros estados.

Foram recebidas sete proposições de autoria do governador durante a Reunião Ordinária de ontem 

Willian Dias
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Projeto aprimora divulgação de
dados sobre a criminalidade no Estado
A Comissão de Segurança 

Pública aprovou ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 1.073/15, 
que dispõe sobre o registro e 
a divulgação de dados relati-
vos à violência e à criminali-
dade no Estado. De autoria 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), a proposição foi 
relatada pelo deputado João 
Leite (PSDB), que apresentou 
o substitutivo nº 1 à matéria.

O projeto determina a 
publicação semestral de um 
balanço com o número de 
portarias de inquéritos poli-
ciais instaurados e concluídos 
e de Registros de Eventos de 
Defesa Social que envolvam 
crimes de homicídio, latro-
cínio, lesão corporal seguida 
de morte, extorsão mediante 
sequestro seguida de morte e 
estupro seguido de morte.

Esses dados deverão 
ser publicados tanto no 
Diário Oficial de Minas Ge-
rais quanto nos sites das 
Polícias Civil e Militar, bem 
como enviados ao Ministé-
rio Público e à Comissão de 
Segurança Pública da ALMG.

A proposição também 
estabelece que a sonegação, 
a retenção, o desvio ou a sub-
tração de informações cons-
tantes nos balanços, bem 
como o atraso no seu forneci-
mento ou o seu impedimen-
to, implicarão responsabili-
dade administrativa e multa 
para o agente responsável. 
Substitutivo – Em seu pare-
cer, o deputado João Leite 
sugeriu que sejam acrescenta-
dos, por meio do substitutivo 
nº 1, três comandos que com-
plementam o conteúdo pro-
posto pelo projeto original.

O primeiro deles é pa-
ra garantir a publicação se-
mestral, além do número 
de inquéritos instaurados e 
concluídos, dos índices de 
resolutividade dos crimes. 
O segundo inclui a Secre-

taria de Segurança Pública 
entre os órgãos que devem 
divulgar os dados indicados 
na proposição. O terceiro 
define que os dados devem 
discriminar os resultados de 
cada município.

Comissão de Segurança Pública apresentou o substitutivo nº 1 à matéria

 Clarissa Barçante 

PL aborda conflito de interesses na saúde 

Legalização da maconha será debatida

O Projeto de Lei 3.022/15, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), recebeu ontem pa-

recer favorável de 1º turno 
da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico. A pro-

posição obriga as indústrias 
de medicamentos, órteses, 
próteses, equipamentos e 
implantes a declararem suas 
relações com profissionais de 
saúde que configurem poten-
ciais conflitos de interesses, 
como a doação de brindes.

Caberá a essas indústrias 
informar ao Estado o nome 
do profissional, seu número 
de inscrição no conselho de 
classe, o benefício recebido e 
seu valor. O Executivo deverá 
promover a divulgação des-
sas informações, em local de 
fácil acesso, utilizando-se de 
todos os meios e instrumen-
tos de que dispuser.

Parecer – O relator, deputado 
Roberto Andrade (PSB), opi-
nou pela aprovação da matéria 
com as emendas nº 1, da Co-
missão de Constituição e Justi-
ça, e nº 2, que apresentou.

A primeira emenda esta-
belece que o descumprimen-
to do disposto na futura lei 
sujeitará o infrator às penali-
dades previstas no Código de 
Defesa do Consumidor.

Já a emenda nº 2 deter-
mina que as informações se-
jam prestadas pelas empresas 
até o último dia útil de janeiro 
de cada ano, com dados re-
ferentes ao ano anterior, por 
meio de arquivo eletrônico. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico se reuniu na tarde de ontem

A experiência uruguaia de 
legalização da maconha será 
aborda em audiência pública 
no dia 16 de novembro. Re-
querimento nesse sentido, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), foi aprovado ontem 
na Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack 

e Outras Drogas. A reunião 
contará com a presença de 
uma das maiores autorida-
des mundiais no assunto, o 
jurista Santiago Pereira. 

Entre os requerimentos 
aprovados na Comissão de 
Participação Popular, estão so-
licitações da deputada Marília 

Campos (PT) para que sejam 
realizados três debates sobre a 
violência contra a mulher.

Na Comissão de Seguran-
ça Pública, o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) teve reque-
rimentos aprovados para a pro-
moção de audiências sobre a se-
gurança nos municípios de Bom 

Jardim de Minas, Santo Antônio 
do Amparo e Paraisópolis.

O deputado Carlos Pimenta 
(PDT), por sua vez, sugeriu uma 
audiência em Montes Claros 
para debater a criação de um 
escritório da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene) no município.

Clarissa Barçante 
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Eleições I
O deputado Felipe Attiê (PTB) 
cumprimentou os prefeitos 
eleitos no último domingo 
(2), com destaque para Odel-
mo Leão, em Uberlândia. 
Segundo o deputado, Leão 
tem a missão de reconstruir 
a cidade após a gestão do 
PT. Attiê falou sobre as mu-
danças no quadro político e 
reforçou que o Brasil precisa 

de uma reforma. “O sistema 
político brasileiro está falido 
e desatualizado”, afirmou. 
Para ele, a população está de-
sinteressada e vota desinfor-
mada. O deputado também 
mencionou decisão liminar 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), a qual suspendeu 
a lei estadual que permitiu 
ao Executivo mineiro utilizar 
os depósitos judiciais para as 

próprias despesas. Em apar-
te, Bonifácio Mourão (PSDB) 
parabenizou André Merlo, 
novo prefeito de Governador 
Valadares, e os deputados 
João Leite (PSDB) e Sargen-
to Rodrigues (PDT), pelas 
campanhas em BH. Segundo 
Mourão, a redução dos gas-
tos e do tempo de campanha 
são essenciais para a melho-
ria do quadro político no País. 

Sistema prisional
O deputado Cabo Júlio (PMDB) 
criticou as nomeações fei-
tas pelo governador Fernando 
Pimentel na Subsecretaria de 
Administração Prisional. Segun-
do o parlamentar, o órgão está 
virando um cabide de empre-
go para coronéis e delegados. 
Cabo Júlio também afirmou 
que o governo está retirando 
servidores concursados para 

nomear pessoas que nunca 
passaram na porta de uma 
cadeia. “Estão dizendo que 
os servidores do sistema pri-
sional são incompetentes, 
ao nomearem pessoas de 
fora do sistema”, criticou. De 
acordo com o parlamentar, 
o governo está nomeando 
delegados para o sistema 
prisional, mesmo diante da 
falta de um titular em mui-

tas delegacias. Por fim, Ca-
bo Júlio saudou os 7 mil 
novos agentes que serão 
nomeados no sistema socio-
educativo e informou que 
será aberto novo concurso, 
no próximo ano. Em aparte, 
o deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD) parabenizou 
seu partido pelo crescimen-
to nas eleições do último 
domingo (2).

Eleições II
O deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) também teceu 
considerações sobre as elei-
ções e desejou um bom tra-
balho para aqueles que as-
sumem as prefeituras a par-
tir do dia 1º de janeiro. Ele 
parabenizou especialmente 
o prefeito eleito de Itabirito, 
Alex Salvador. O parlamentar 
também abordou a neces-

sidade de se unificarem as 
eleições e apontou que os 
partidos políticos são uma 
instituição falida no Brasil. 
Alencar defendeu a revisão 
das regras para alianças 
partidárias. “Como a popu-
lação entende coligação?”, 
questionou, citando casos 
em que adversários eleito-
rais se tornam aliados no 
governo. Para ele, os votos 

devem ser dados ao candi-
dato e a suas propostas. O 
deputado também cobrou 
que os prefeitos acabem 
com a “politicagem de car-
gos” e trabalhem para a 
cidade. Silveira também 
mencionou projeto de sua 
autoria que propõe um ple-
biscito para decidir se Minas 
Gerais permanece com horá-
rio de verão.  

Preconceito
O preconceito contra os 
evangélicos foi o tema abor-
dado pelo deputado Léo Por-
tela (PRB). O parlamentar 
afirmou ficar indignado ao 
acessar alguns blogs ligados 
à esquerda e encontrar pa-
lavras preconceituosas con-
tra os evangélicos. Para ele, 
aonde os adeptos da reli-
gião vão, escutam piadinhas 

e escárnio contra sua fé. O 
deputado pontuou que as 
pessoas estão confundido 
Estado laico com laicista e 
lembrou que o estado laico 
veio do modo de pensamen-
to protestante. Léo Portela 
também criticou a forma 
com que a imprensa relata 
alguns crimes relacionados 
a uma pessoa evangélica. 
Segundo ele, as notícias são 

colocadas em letras garra-
fais, principalmente na im-
prensa ligada à esquerda. 
“Não podem adotar práticas 
preconceituosas sob o man-
to da livre expressão”, afir-
mou. O deputado ressaltou 
que ainda não se vê nenhu-
ma voz se levantando contra 
esse preconceito. “A perse-
guição contra os evangélicos 
tem que acabar”, cobrou. 

Eleições III
O deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) disse que o proces-
so eleitoral em Minas foi um 
exemplo para o resto do País 
e lembrou que apenas três ci-
dades terão 2º turno. Ele pa-
rabenizou os deputados Deiró 
Marra (PSB) e Wander Borges 
(PSB), que assumirão a prefei-
tura das cidades de Patrocínio 
e Sabará, respectivamente. 

O deputado ainda lamentou 
o desinteresse de parte da 
população pela política, afir-
mando que tudo no Estado e 
na cidade depende de deci-
sões políticas. Pimenta tam-
bém cumprimentou os pre-
feitos de Betim e Contagem 
pela administração em prol 
da saúde nesses municípios. 
Em Contagem, segundo o 
parlamentar, foi inaugura-

da, recentemente uma ma-
ternidade, que é modelo de 
estrutura. Já em Betim, ain-
da de acordo com Pimenta, 
Vittorio Medioli foi eleito 
por meio de uma ampla co-
ligação, com um projeto que 
unificou a cidade. O deputa-
do encerrou o seu discurso 
se mostrando satisfeito pela 
atuação de seu partido nas 
eleições municipais.
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Sandoval Soares de Azeve-

do, de Ibirité
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) 
– discutir e votar pareceres sobre 10 proposições, entre as quais o PL 
3.502/16 (1º turno), do governador, que autoriza o Executivo a alienar 
os imóveis que especifica à Codemig

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre 42 proposições, entre as quais o PL 2.705/15 (1º turno), do 
deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado darem desta-
que da bandeira tarifária nas faturas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre sete proposições, entre as quais o PL 3.482/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a receber os imóveis da Cidade 
Administrativa de Minas construídos pela Codemig 

• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da co-

missão 
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário 
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposição que 
dispensam Plenário

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão 

 0h Palestra (continuação) – Ativismo político, com Helcimara 
Telles

 1h Panorama – Combate ao tabagismo
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Barragens (7/7) – Votação do 

Relatório final da comissão
 3h15 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto 
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Empreendedorismo 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte  | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Empreendedorismo 
 20h Comissão de Administração Pública (28/6) – Homenagem 

pelo centenário de nascimento do ex-deputado Euclides Cintra
 21h Assembleia Debate – Legado das Olimpíadas e Paralimpíadas 

para o esporte
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125
Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mantenha um 
banco de dados com informações relativas às armas de fogo e munições 
apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)


