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PL que institui assistência estudantil
passa a tramitar em regime de urgência

Começa a tramitar em regime 
de urgência o Projeto de Lei 
(PL) 4.092/17, do governador 
Fernando Pimentel, que insti-
tui o Programa de Assistência 
Estudantil na Universidade 
do Estado de Minas Gerais 
(Uemg) e na Universidade Es-
tadual de Montes Claros (Uni-
montes). A medida foi anun-
ciada na Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem, após o 
pedido encaminhado pelo go-
vernador na Mensagem 225.

A ALMG terá até 45 dias 
para se manifestar sobre a 
proposição. Caso contrário, 
o projeto será incluído na or-
dem do dia do Plenário, im-
pedindo a deliberação sobre 
os outros assuntos da pau-
ta. Na tramitação de urgên-
cia, também são reduzidos 
à metade os prazos das três 
comissões a que a matéria 
foi encaminhada. Cada uma 
terá, portanto, dez dias para 
opinar sobre o PL 4.092/17.

O projeto aguarda análise 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Depois, será 
avaliado pelas Comissões de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia e de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO).

O objetivo do PL 4.092/17 
é aprimorar o sistema de 
cotas implantado nas duas 
universidades estaduais pe-
la Lei 15.259, de 2004, que 
estabeleceu, em cada curso 
técnico de nível médio e de 
graduação por elas manti-
dos, percentual de vagas para 
afrodescendentes e egressos 
de escola pública (desde que 
carentes), pessoas com defi-
ciência e indígenas.

No entanto, a norma ga-
rantiu o acesso sem incorporar 
a assistência aos estudantes 
atendidos, o que contribuiu 
para a evasão escolar. O pro-
grama de assistência será regu-
lamentado por decreto, assim 
como as modalidades de au-
xílio e os seus respectivos va-
lores, em consonância com os 
princípios e diretrizes estabele-
cidos pelo Programa Nacional 

de Assistência Estudantil.
O projeto também prevê 

algumas mudanças no siste-
ma de cotas. Entre os cursos 
que estarão sujeitos à reserva 
de vagas, foram incluídos os 
de pós-graduação. Também 
é definido o percentual de 
vagas destinado a indígenas 
(2%) e às pessoas com defi-
ciência (3%). A Lei 15.259 de-
termina, de maneira genérica, 
que seriam reservadas a esses 
candidatos 5% das vagas.
Tribunal de Justiça – O Ple-
nário recebeu ofício do presi-
dente do Tribunal de Justiça, 
Herbert Carneiro, em que é 
solicitada celeridade à tra-
mitação do PL 3.840/16, de 
sua autoria. A proposição fixa 
em 3,5% o percentual de re-
visão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores 
do Poder Judiciário, retroati-
vo a maio do ano passado, e 
está pronto para votação do 
Plenário em 1º turno. Entre-
tanto, somente deputados ou 
o governador podem solicitar 
regime de urgência para a 
tramitação de proposições.

Representante dos EUA visita Escola
A representante diplomática 
dos Estados Unidos em Minas 
Gerais, Rita Rico, visitou on-
tem a Escola do Legislativo, 
com o objetivo de conhecer o 
Parlamento Jovem de Minas 
e discutir a  possibilidade de 
intercâmbios. Recebida pe-
la gerente-geral da Escola, 
Ruth Schmitz, e por integran-
tes da equipe do projeto, Rita 
Rico propôs a realização de 
atividades conjuntas entre 
o governo norte-americano, 
por meio do seu escritório de 
representação em Minas, e a 
ALMG, por meio da Escola do 
Legislativo.

Entre as propostas, ela 
sugeriu a realização de uma 
oficina com o fundador da 
ONG Jazz and Democracy, 
Wesley J. Watkins. A orga-
nização não governamental 
norte-americana busca dis-
cutir com estudantes o con-
ceito de democracia, usando 
o jazz como metáfora. Rita 
Rico disse ainda que o Depar-
tamento de Estado dos EUA 
conta com diversos projetos 
de intercâmbio destinados a 
jovens de outros países. 

Em 2017, o Parlamento Jo-
vem de Minas tem como tema 
“Educação política nas escolas”.

Urgência na tramitação do PL 4.092/17 foi anunciada em Plenário

Daniel Protzner

Sarah Torres
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ALMG comemora dois anos de secretaria
A ALMG celebrou, na noite de 
segunda-feira (27), em Reu-
nião Especial de Plenário, os 
dois anos de criação da Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Agrário. A home-
nagem foi solicitada pelo de-
putado Rogério Correia (PT), 
1º-secretário da ALMG.

A secretaria foi criada 
em março de 2015, com o 
objetivo de promover polí-
ticas públicas voltadas para 
a agricultura familiar, a se-
gurança alimentar e nutri-
cional sustentável e o aces-
so à terra. Ela é composta 
por  duas subsecretarias, a 

de Acesso a Terra e Regu-
larização Fundiária e a de 
Agricultura Familiar, e três 
assessorias institucionais: de 
Mulheres; de Juventudes do 
Campo; e de Povos e Comu-
nidades Tradicionais.

O titular da pasta é o ex-
-deputado Professor Neival-
do. Também participaram da 
homenagem, além dele e de 
Rogério Correia, o deputa-
do Doutor Jean Freire (PT), o 
deputado federal Padre João 
(PT-MG) e o presidente da 
Empresa Mineira de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
(Emater), Glênio Martins.

Clarissa Barçante

COMISSÕES

Comissão de Educação é contrária
a projeto que altera currículo escolar

A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia aprovou 
ontem parecer de 1º turno 
pela rejeição do Projeto de Lei 
(PL) 278/15, do ex -deputado 
Paulo Lamac, atual vice-
-prefeito da Capital. A propo-
sição pretende incluir discipli-
nas relacionadas à cidadania 
na grade curricular dos en-
sinos médio e fundamental. 
A relatora, deputada Celise 
Laviola (PMDB), destaca, en-
tre outras coisas, que o Plano 
Nacional de Educação reserva 
à União a função de implantar 
diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base na-
cional comum dos currículos.
Carne Fraca – A Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
aprovou ontem diversos re-
querimentos. Entre os assun-
tos em pauta está a Operação 
Carne Fraca, da Polícia Fede-
ral. O requerimento para de-
bater o assunto é dos depu-
tados Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), presidente da comis-
são, e Inácio Franco (PV). O 
objetivo é discutir os impac-
tos econômicos no Estado.

Outras comissões apro-
varam a realização de audiên-
cias. A Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 

Públicas vai discutir, entre 
outras coisas, os investimen-
tos no transporte público da 
Região Metropolitana de BH. 
O requerimento é da deputa-
da Marília Campos (PT). 

Os problemas que têm 
dificultado a consolidação do 
Programa Nacional de Crédito 
Fundiário no Estado serão dis-
cutidos em audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular. Um requerimento 
nesse sentido, de autoria do 
deputado Rogério Correia 
(PT), foi aprovado ontem.

Na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência, foi aprovada a realiza-
ção de audiência sobre a falta 
de conselhos municipais nessa 
área, em Minas. Apenas 43 
municípios mineiros contam 
com um conselho. Tentar ele-
var esse percentual será umas 
das prioridades da comissão 
neste ano, segundo seu presi-
dente, deputado Duarte Bechir 
(PSD). Ele é um dos signatários 
do pedido de audiência, ao 
 lado dos deputados Tito Torres 
(PSDB) e Nozinho (PDT).

Na reunião da Comissão 
de Segurança Pública, foram 
lidos requerimentos diversos, 
que tiveram a votação adiada 

a pedido dos deputados Fábio 
Cherem (PSD), João Magalhães 
(PMDB) e Paulo Guedes (PT), al-
ternadamente. O presidente da 
comissão, deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), se manifestou 
contrariamente ao adiamento 
e reclamou de interferência do 
governo do Estado.

Fábio Cherem e João Ma-
galhães argumentaram que o 
objetivo do adiamento é per-
mitir aos parlamentares que 
conheçam o teor dos reque-
rimentos. O vice-presidente 
da comissão, deputado Cabo 
Júlio (PMDB), ressaltou que 
vai votar favoravelmente aos 
requerimentos que considere 
necessários, e não de acordo 
com o interesse do governo.

Eleições – A Comissão de Di-
reitos Humanos elegeu ontem 
presidente e vice para o biênio 
2017 -2018, respectivamente 
os deputados Cristiano Silveira 
(PT) e Leandro Genaro (PSD). 
Foi definido, ainda, que as reu-
niões ordinárias da Comissão 
de Direitos Humanos serão às 
quartas-feiras, às 9h30.

Também ontem, a Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria elegeu o depu-
tado Fabiano Tolentino (PPS) 
para a vice-presidência. O 
presidente, que já havia sido 
eleito, é Antônio Carlos Aran-
tes (PSDB). Foi definido que 
as reuniões ordinárias da co-
missão serão realizadas às 15 
horas de quarta-feira.

Parlamentares aprovaram parecer pela rejeição do projeto

Guilherme Bergamini
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Futebol
O deputado Felipe Attiê (PTB) 
reclamou de suposto favo-
recimento ao time do Cru-
zeiro em jogo realizado na 
segunda-feira (27) contra o 
Uberlândia, pelo Campeo-
nato Mineiro. A partida ter-
minou com empate em 2 a 2. 
De acordo com o deputado, 
o árbitro Ricardo Marques 
Ribeiro trabalha vinculado a 

desembargador que é con-
selheiro do Cruzeiro. “Não 
é a primeira vez que isso 
acontece. Esse juiz já havia 
nos prejudicado. Peço lisu-
ra da Federação Mineira de 
Futebol. Nosso campeonato 
precisa valorizar o futebol 
do interior, não prejudicá-lo 
com uma arbitragem clara-
mente desonesta”, declarou 
Felipe Attiê. O parlamentar 

disse ainda que “pode pa-
recer bobo para torcedores 
de outros times, mas para 
nós seria muito significativa 
essa vitória, que seria jus-
ta”. Em aparte, o deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB) 
destacou a campanha de 
times de vôlei de Minas: o 
Praia Clube Uberlândia, o 
Minas Tênis Clube e o Sada 
Cruzeiro.

Depósitos judiciais 1
O deputado Cristiano  Silveira 
(PT) leu uma nota da Advo-
cacia  Geral do Estado (AGE) 
sobre a recusa do Banco do 
Brasil de pagar depósitos ju-
diciais, sob a alegação de que 
Minas Gerais não aportou re-
cursos para o pagamento dos 
alvarás. Conforme a nota, na 
última sexta-feira (24), dos R$ 
36 milhões destinados a um 

fundo para o pagamento, res-
tariam ainda R$ 20 milhões 
a serem pagos. O deputado 
respondeu às críticas feitas, 
antes, por Fabiano Tolentino 
(PPS), que lembrou as 700 
denúncias de não pagamento 
de depósitos já apresentadas 
à OAB. Conforme Cristiano 
Silveira, o banco não está 
usando os recursos do fundo, 
e a AGE estuda uma solução 

para o impasse. O deputado 
também falou sobre sua re-
condução à presidência da 
Comissão de Direitos Huma-
nos e a disposição de deba-
ter, com outras comissões, 
a retirada de direitos em 
projetos do governo federal. 
“A proposta da reforma [da 
Previdência] transcende par-
tidos; é uma agenda política 
de todos nós”, disse.

Militares
O deputado Cabo Júlio  (PMDB) 
destacou uma série de con-
quistas obtidas para poli-
ciais militares, especialmente 
aqueles que estavam com pro-
moção atrasada e a carreira 
prejudicada em até um ano. 
“Negociamos no  Comando 
Geral e antecipamos em um 
ano a promoção a sargento 
de quase mil militares. For-

marão em 23 de dezembro, 
completando oito anos que 
estão na Polícia”, disse. Ainda 
segundo o parlamentar, a Co-
missão de Segurança Pública 
realizará audiência para tratar 
de demanda semelhante por 
parte do Corpo de Bombei-
ros. Cabo Júlio também acres-
centou que o Governo do 
Estado iniciou, em novembro 
do ano passado, a nomeação 

dos aprovados em concurso 
público. Neste mês, segundo 
ele, haverá mais 900 nomea-
ções. “Será a substituição de 
contratados por concursados, 
sem nenhum ônus ao Estado. 
Agradeço ao assessor -chefe 
de Relações Sindicais da Se-
cretaria de Estado, Planeja-
mento e Gestão, Carlos Ca-
lazans, que tão bem nos tem 
atendido”, completou.

Depósitos judiciais 2
A suspensão dos pagamentos 
dos depósitos judiciais pelo 
Banco do Brasil também foi o 
tema de discurso do deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT). 
Ele leu trechos de reporta-
gem do jornal O Tempo sobre 
as denúncias de não paga-
mento apresentadas à OAB, 
ressaltando casos de pessoas 
que aguardaram anos pelo 

fim de processos e não pude-
ram receber o dinheiro libe-
rado judicialmente. “O gover-
nador rapou o tacho”, disse 
o deputado, ao lembrar o 
projeto aprovado na Assem-
bleia, que autorizou o uso das 
verbas de depósitos judiciais 
para outros fins. “Votaram a 
favor do confisco”, disse ele, 
contra os parlamentares que 
aprovaram a matéria. Sargen-

to Rodrigues criticou ainda 
a OAB, que, segundo ele, foi 
omissa. Ele sugeriu uma reu-
nião para ouvir dos secretá-
rios de Estado de Fazenda e 
de Planejamento e Gestão o 
que aconteceu com o dinhei-
ro dessas demandas judiciais. 
Em apartes, os deputados 
Bonifácio Mourão (PSDB) e 
Gustavo Corrêa (DEM) refor-
çaram as críticas do colega.

Usiminas
O deputado João Leite  (PSDB) 
destacou a situação da Usi-
minas, que vive uma disputa 
entre acionistas, a qual culmi-
nou na destituição de Rômel 
Erwin de Souza da presidência 
da empresa. Ele teria, segun-
do o parlamentar, sofrido com 
“eleições ilegais e alternância 
na presidência da empresa, 
que gera insegurança e insta-

bilidade”. O deputado pediu 
que o Governo do Estado in-
terfira na empresa para solu-
cionar o conflito e permitir o 
retorno de Souza ao poder. 
“Minas vive grave recessão 
econômica, e o Rômel teve 
um papel importante, impe-
dindo o desemprego em Ipa-
tinga em momento de muita 
pressão. A Usiminas é a maior 
pagadora de impostos e Mi-

nas precisa dela”, declarou. 
Em aparte, o deputado Gus-
tavo Corrêa (DEM) também 
pediu interferência do gover-
no na Usiminas, que, segundo 
ele, “enche os caixas do Es-
tado”. O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) falou sobre os 
depósitos judiciais, que, se-
gundo ele, “foram roubados 
dos cidadãos pelo governador 
Fernando Pimentel”.
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
9h20

* Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – empossar o vice-presidente
9h30

* Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

10 horas
* Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário
* Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
10h30

* Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre 23 proposições sujeitas ao Plenário

11 horas
* Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho IV) – 

discutir e votar proposições da comissão
* Comissão de Minas e Energia (Auditório) – eleger o vice-presidente

12h30
* Assembleia Geral Extraordinária do Sindalemg (Auditório do Edifício 

 Carlos Drummond de Andrade) – cessão de espaço

13h30 
* Fórum técnico Jovens nas Gerais: Construindo o Plano Estadual das 

 Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória
14 horas

* Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

* Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário

* Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

* Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
* Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dar 

posse ao vice-presidente
* Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
16 horas

* Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

* Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

17 horas
* Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – eleger o vice-presidente

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Saúde do idoso
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack 16/11 – 

Experiência uruguaia de legalização da maconha
 4h45 Palestra – Formação política para educadores: escola, mídia e 

redes sociais, com Shirley Rezende e Juliana Batista
 6h TV Escola – História política de MG – Teleaula 18: Getúlio Vargas 

no Estado Novo
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O que é a Previdência 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jurista Lúcia Massara 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de MG – Teleaula 18: Getúlio Vargas 
no Estado Novo

 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 – O que é a Previdência 
 20h Comissão de Administração Pública 21/3 – Eleição de 

presidente e vice-presidente 
 21h Assembleia Debate – Mulher e o direito ao corpo 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno


