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ALMG recebe projeto do governador
que cria seis novos fundos estaduais

A Assembleia Legislativa rece-
beu ontem, na Reunião Ordi-
nária de Plenário, mensagem 
do governador Fernando Pi-
mentel por meio da qual ele 
encaminha o Projeto de Lei (PL) 
4.135/17, que cria os fundos 
estaduais de incentivo e de fi-
nanciamento de investimento.

A mensagem do gover-
nador afirma que a proposi-
ção “pretende ampliar a dis-
ponibilização de recursos a 
serem aplicados no Estado”, 
buscando como resultado o 
desenvolvimento socioeco-
nômico sustentável. A pro-
posição será analisada pelas 
Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), em dois turnos.

O PL 4.135/17 cria seis 
fundos estaduais: de Investi-
mento (MG Investe), de Paga-
mento de Parcerias Público-
-Privadas (FPP), de Garantias 
de Parcerias Público-Privadas 
(FGP), de Créditos Inadimpli-
dos e Dívida Ativa (Fecidat), 
de Ativos Imobiliários de Mi-
nas Gerais (Faimg) e de Inves-
timentos Imobiliários (Fiimg).

Dois desses fundos, o 
Faimg e o Fiimg, têm por ob-
jetivo permitir a gestão mais 
eficiente e o aproveitamento 
de recursos provenientes de 
imóveis do Estado, como a 
Cidade Administrativa, que 
hoje não representam ren-

dimento para os cofres pú-
blicos. O primeiro fundo vai 
receber aluguéis desses imó-
veis, e o segundo vai manter 
a propriedade sob o controle 
do Estado. 

O PL 4.135/17 também 
propõe a revogação da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe 
sobre o Programa Estadual de 
PPPs, uma vez que o regime 
geral que regulamenta essas 
parcerias foi estabelecido pos-
teriormente pela Lei Federal 
11.079, de 2004. O Poder Exe-
cutivo solicita que o projeto 
tramite em regime de urgência.

Questionamento – Antes do 
fim da Reunião Ordinária, o lí-
der da Minoria, deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB), apre-
sentou questão de ordem ale-
gando  inconstitucionalidade 
do PL 4.135/17. De acordo com 
ele, a proposição viola o artigo 
18 da Constituição do Estado, 
segundo o qual a alienação de 
imóvel estadual depende de 
avaliação prévia, autorização 
legislativa e licitação.

A oposição alega que al-
guns dispositivos do projeto 
poderiam favorecer “a busca 
de uma autorização legisla-

tiva genérica para que um 
conjunto de 1.355 imóveis do 
Estado, que passarão a cons-
tituir parte dos recursos do 
Fiimg, sejam no futuro alie-
nados para terceiros”.

Por isso, o líder da Mi-
noria pediu que a Mesa da 
Assembleia não recebesse o 
PL 4.135/17. Dada a urgên-
cia solicitada para o projeto, 
a oposição requer também 
que a questão de ordem 
apresentada seja avaliada 
com a máxima celeridade, 
antes mesmo que o projeto 
seja encaminhado à CCJ.

Luiz Santana

Mensagem do governador recebida em Plenário pede urgência na tramitação do PL 4.135/17

Movimento propõe acerto com a União
A Assembleia Legislativa lan-
ça hoje, às 9 horas, no Salão 
Nobre, o Movimento em Prol 
do Acerto de Contas entre 
Minas e a União. O presiden-
te Adalclever Lopes (PMDB) 
conduzirá a reunião, que tam-
bém contará com a presença 
do 1º-secretário da ALMG, 

deputado Rogério Correia 
(PT), e do advogado-geral do 
Estado, Onofre Batista Júnior. 
Na ocasião, será oficializa-
da a proposta de criação da 
Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União, que vai envolver a 
sociedade no debate.

A dívida de Minas com a 
União é de R$ 87,2 bilhões. No 
entanto, o governo negocia a 
interrupção de seu pagamen-
to, tendo em vista que o Esta-
do tem direito a ser recompen-
sado pelas perdas referentes à 
não incidência de ICMS sobre 
as exportações, instituída pela 

Lei Kandir (Lei Complementar 
Federal 87, de 1996). 

De acordo com o deputado 
Rogério Correia, a União acu-
mulou um passivo de R$ 135 
bilhões não transferidos desde 
a edição da lei. Dessa forma, 
Minas Gerais poderia passar a 
ser credor da União.
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Programa de Assistência Estudantil 
será discutido em audiência pública

Discutir o Projeto de Lei (PL) 
4.092/17, do governador, 
que institui o Programa de 
Assistência Estudantil na Uni-
versidade do Estado de Minas 
Gerais (Uemg) e na Univer-
sidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes) e trata 
do sistema de cotas das duas 
instituições. Esse é o objetivo 
de audiência pública aprova-
da ontem pela Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia. Segundo o requerimen-
to, de autoria das deputadas 
Celise Laviola (PMDB) e Ione 
Pinheiro (DEM), presidente e 

vice da comissão, respectiva-
mente, e da deputada Marília 
Campos (PT), a reunião será 
conjunta com a Comissão de 
Participação Popular.

O sistema de cotas foi 
implantado na Uemg e na 
Unimontes pela Lei 15.259, 
de 2004, que estabeleceu, 
em cada curso técnico de ní-
vel médio e de graduação por 
elas mantidos, percentual de 
vagas para afrodescendentes 
e egressos de escola pública 
(desde que carentes), pessoas 
com deficiência e indígenas.

No entanto, a norma pre-

vê o acesso sem incorporar 
a assistência aos estudantes 
atendidos, algo que o atual 
governo considera essencial 
para minimizar a evasão de-
corrente da falta de condições 
financeiras dos beneficiados.
Atraso – Outras comissões 
aprovaram a realização de au-
diências. O atraso nas obras 
da MG-050, que liga Belo 
Horizonte a São Sebastião do 
Paraíso, é tema de dois re-
querimentos nesse sentido, 
aprovados pela Comissão de 
Desenvolvimento Econômico. 
Uma reunião será realizada na 
Assembleia, a pedido do de-
putado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), e outra em Divi-
nópolis, por solicitação dos 
deputados Fabiano Tolentino 
(PPS), Ivair Nogueira (PMDB) e 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB).
Assaltos – A Comissão de 
Segurança Pública aprovou 
quatro requerimentos de 
audiência. Um deles prevê 
discussão sobre a atuação de 
quadrilhas organizadas em 
assaltos a bancos no interior. 
Os requerimentos aprova-
dos foram resultado da deci-
são de reunir em uma única 

 audiência pedidos com temas 
semelhantes, apresentados 
por diversos parlamentares. 
No caso da audiência sobre os 
assaltos, o requerimento que 
aglutinou os demais é do de-
putado Fábio Cherem (PSD).

No fim da reunião, foram 
apresentados outros requeri-
mentos que tiveram a votação 
adiada. O presidente da comis-
são, deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), reclamou que esse 
adiamento tem o objetivo de 
permitir que a base de gover-
no controle o que será debati-
do. O vice-presidente, deputa-
do Cabo Júlio  (PMDB), ponde-
rou que, nas outras comissões, 
os requerimentos são votados 
em reunião posterior ao rece-
bimento.
Esporte – A Comissão de Es-
porte, Lazer e Juventude apro-
vou visita ao Ministério dos Es-
portes, em Brasília, para tratar 
da situação da área em Minas 
Gerais e do papel do governo 
federal. Os repasses da União 
são responsáveis por 35% dos 
recursos para o esporte no or-
çamento do Estado. O reque-
rimento é do deputado Carlos 
Henrique (PRB). 

COMISSÕES

Debate sobre programa foi aprovado pela Comissão de Educação

Guilherme Dardanhan

PL sobre acessibilidade tem novo parecer
O Projeto de Lei (PL) 1.145/15, 
que institui o Programa Bem-
-Estar para Todos, recebeu pa-
recer favorável, ontem, da Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. O 
relator, deputado Arnaldo Sil-
va (PR), opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 2 e pela rejeição do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

De autoria do deputado 
Isauro Calais (PMDB), o tex-
to original prevê a criação 
do Programa Bem-Estar para 
Todos, para garantir a aces-
sibilidade das academias ao 
ar livre às pessoas com defi-
ciência. Com a modificação 
da CCJ, a proposta passou a 
inserir diretriz na Lei 13.799, 

de 2000, que dispõe sobre a 
Política Estadual dos Direitos 
da Pessoa Portadora de Defi-
ciência, determinando o in-
centivo, pelo Estado, à práti-
ca de atividades físicas pelas 
pessoas com deficiência nos 
espaços de uso público.

Arnaldo Silva ponderou, 
entretanto, que seria mais 
pertinente inserir um novo 
comando na Lei 17.785, de 
2008, que estabelece diretri-
zes para facilitar o acesso de 
pessoas com deficiência aos 
espaços de uso público. As-
sim, o substitutivo nº 2 acres-
centa artigo à referida lei.

Os deputados aproveita-
ram a reunião para destacar 
a Semana Estadual de Cons-
cientização sobre o Autismo.

Comissão lembrou Semana de Conscientização sobre o Autismo

Sarah Torres 
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Autismo
O Dia Mundial do Autismo, 
celebrado no domingo (2), e 
a Semana Estadual para Cons-
cientização sobre o Autismo 
foram lembrados pelo de-
putado Duarte Bechir (PSD), 
que elogiou a iluminação azul 
do Palácio da Inconfidência, 
em sinal de apoio da Assem-
bleia Legislativa à causa. Ele 
ressaltou as dificuldades no 

diagnóstico e no tratamen-
to do autismo no sistema de 
saúde brasileiro e citou pro-
jetos de lei de sua autoria 
em tramitação, para facilitar 
a realização de exames. O 
parlamentar destacou que o 
diagnóstico da síndrome ain-
da na primeira infância, segui-
do de tratamento adequado, 
pode melhorar a qualidade 
de vida do autista e da família. 

Em apartes, o deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB) tam-
bém manifestou seu apoio à 
causa, enquanto o deputado 
Arlen Santiago (PTB) criticou 
o governo estadual quanto à 
distribuição dos recursos da 
saúde. O deputado Arnaldo 
Silva (PR) destacou a impor-
tância das Apaes na defesa 
dos direitos das pessoas com 
deficiência.

Saúde
O fechamento de algumas 
unidades de saúde em Minas 
Gerais, como ocorreu na se-
mana passada no município 
de Caratinga, na região do 
Rio Doce, foi destacado no 
pronunciamento do depu-
tado Antônio Jorge (PPS). O 
parlamentar atribui o proble-
ma à falta de repasse de re-
cursos estaduais para os mu-

nicípios, na área de saúde. 
Ele citou relatório divulgado 
pelo Conselho das Secreta-
rias Municipais de Saúde de 
Minas Gerais (Cosems-MG), 
que aponta a difícil situação 
financeira dos municípios 
mineiros nessa área. “Algu-
mas das resoluções analisa-
das são para a aplicação de 
recursos federais. Então, se 
não foi repassado, trata-se 

de apropriação indébita pelo 
governo estadual”, afirmou 
o parlamentar. Segundo ele, 
o relatório afirma que o Es-
tado já teria deixado de re-
passar mais de R$ 1,5 bilhão 
para os municípios só na 
área da saúde. Em aparte, o 
deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) ressaltou a importân-
cia do estudo realizado pelo 
Cosems.

Dívida 
O deputado André Quintão 
(PT) elogiou o anúncio da 
criação, na ALMG, da Comis-
são Extraordinária de Acerto 
de Contas entre Minas e a 
União, que deverá ser oficia-
lizada hoje. Ele apresentou 
um breve histórico da dívida 
do governo de Minas Gerais 
com a União e destacou os 
efeitos da Lei Kandir, que le-

vou à desoneração do ICMS 
para produtos exportados, 
mas que deveria ser segui-
da por compensação aos es-
tados exportadores. “Esses 
mecanismos de compensa-
ção nunca foram adotados”, 
afirmou o parlamentar. Aná-
lise recente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) teria, 
segundo ele, sinalizado para 
o ressarcimento que o gover-

no federal deveria fazer aos 
estados, o que reduziria, ou 
até sanaria, a dívida mineira. 
Assim, ele avalia como po-
sitiva a criação da comissão 
para debater o assunto. Ele 
recebeu o apoio, em aparte, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS). O deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) questionou 
a iniciativa, que chamou de 
“nuvem de fumaça”.

Congresso
O Congresso da Central Úni-
ca dos Trabalhadores, reali-
zado na sexta-feira (31/3), 
na ALMG, foi questionado 
pelo deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), que afir-
mou que outras centrais 
sindicais não receberiam o 
mesmo tratamento. Ele en-
tregou documento à Mesa 
com pedido de explicações 

e de detalhamento das des-
pesas que a Assembleia te-
ria tido com o evento. “Se 
foi gasto dinheiro público, 
então se configura como im-
probidade administrativa e 
precisamos saber quem au-
torizou”, disse. Em aparte, 
o deputado Rogério Correia 
(PT) adiantou que não houve 
despesas, apenas cessão de 
espaço. Sargento Rodrigues 

também leu carta do árbitro 
de futebol Ricardo Marques 
Ribeiro, que atuou em jogo 
entre Cruzeiro e Uberlândia. 
No documento, Ribeiro cri-
tica o deputado Felipe Attiê 
(PTB) por ter usado a tribuna 
do Plenário, em reunião an-
terior, para reclamar de sua 
atuação no jogo. O deputado 
João Vítor Xavier (PSDB), em 
aparte, defendeu o árbitro.

PLCs alteram fundos do Ministério Público
O Plenário recebeu, na Reunião 
Ordinária de ontem, ofício do 
procurador-geral de Justiça, 
Antônio Sérgio Tonet, em que 
se encaminham dois projetos 
de lei complementar (PLCs). O 
PLC 63/17 altera a Lei Comple-
mentar 67, que criou o Fundo 
Especial do Ministério Público, 
enquanto o PLC 64/17 altera 
a Lei Complementar 66, que 
criou o Fundo Estadual de Pro-

teção e Defesa do Consumidor. 
Nos dois casos, o objetivo é 
adequar essas normais à Lei 
Geral dos Fundos do Estado (Lei 
Complementar 91, de 2006).

As duas proposições se-
rão encaminhadas à apre-
ciação das Comissões de 
Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, antes de irem a 
Plenário em 1º turno.

Também foi recebida 
mensagem do governador Fer-
nando Pimentel com encami-
nhamento do PLC 65/17, que 
altera a Lei Complementar 91, 
de 2006, a fim de estender as 
condições estabelecidas nessa 
norma aos dois fundos do Mi-
nistério Público sobre os quais 
tratam os PLCs 63 e 64.

O Plenário recebeu, ain-
da, mensagens do governador 

com encaminhamento das in-
dicações de Maria de Fátima 
Coelho como diretora-geral 
do Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas e de Djaniro 
Silva como diretor-geral do 
Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem.

Outra mensagem do go-
vernador encaminha o Ba-
lanço Geral do Estado relati-
vo a 2016.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Lançamento do Movimento em Prol do Acerto de Contas entre Minas e 
a União (Salão Nobre) 

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 2.111/15 (1º turno), do deputado Elismar Prado, que dispõe 
sobre a concessão de benefício fiscal a programas de incentivo ao turismo

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres 

sobre 20 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.092/17 (1º 
turno), do governador Fernando Pimentel, que institui sistema de reserva 
de vagas e o Programa de Assistência Estudantil na Uemg e na Unimontes

13h30 
• Fórum técnico Jovens nas Gerais: Construindo o Plano Estadual das Ju-

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião Especial (Plenário) – apresentação da Campanha da Fraternida-

de 2017 pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor 

de Oliveira Azevedo. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva
• Encontro de coordenadores de polo do Parlamento Jovem de Minas (Es-

cola do Legislativo)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 3ª ano do ensino médio da Escola 

Sesi João Carlos Giovannini, de Santa Luzia
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 3.876/16 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, que fixa critério para 
instituição de datas comemorativas

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

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

proposições da comissão
15h30

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III) – discutir e votar pro-
posições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

 (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
19h30

• Exibição do filme Novembro (Teatro) – cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Empreendedorismo por necessidade 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais 7/12 – Centro de 

Artesanato Mineiro
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde: qualidade de vida no 

trabalho, com Carlos Legal 
 6h TV Escola – História política de MG – Teleaula 23: Da abertura 

política, em 1976, aos preparativos para a constituinte no 
Legislativo mineiro, em 1986

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Autismo 
 9h Assembleia Notícia – Lançamento do Movimento em Prol do 

Acerto de Contas entre Minas e a União (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Ronan Tito 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de MG – Teleaula 23: Da abertura 
política, em 1976, aos preparativos para a constituinte no 
Legislativo mineiro, em 1986

 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 – Autismo 
 20h Comissão de Administração Pública (reprise) – Eleição de 

presidente e vice-presidente 
 21h Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens 
 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 permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

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


