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Plenário aprova mudança no Servas e 
mais dois projetos sobre assistência

PLs tratam do TCE e do Ministério Público
altera a Lei Complementar 
91, de 2006, a qual dispõe 
sobre os fundos estaduais. 
O intuito é autorizar que 
eventuais superávits de fun-
dos do MP sejam usados nos 
exercícios seguintes.

Esses dois projetos fo-
ram depois, em 2º turno, à 
Comissão de Administração, 
na qual receberam pareceres 
favoráveis. Eles podem, ago-
ra, voltar ao Plenário para 
votação definitiva. O relator 
na comissão foi o deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV).

(FFO) e, assim, está pronto 
para retornar ao Plenário. O 
relator foi o deputado Cássio 
Soares (PSD).

Também passou em 1º 
turno o PLC 63/17, do pro-
curador-geral de Justiça, que 
altera o objetivo e a função 
do Fundo Especial do Minis-
tério Público. A matéria foi 
aprovada na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Administração Pública.

O Plenário aprovou ain-
da, na forma original, o PLC 
65/17, do governador, que 

de Administração Pública e 
pode voltar a Plenário. O re-
lator foi o deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS).

Foi aprovado ainda, na 
forma original, o PL 4.183/17, 
que dispõe sobre a revisão 
anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores do 
TCE. A recomposição é refe-
rente à data-base de 1º de ja-
neiro e terá índice de 6,29%. 
Mais tarde, ele recebeu pa-
recer de 2º turno favorável 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

Entre os projetos aprovados 
ontem, dois são do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 
O PL 4.672/13 altera a Lei 
19.572, de 2011, que trata da 
estrutura de cargos diretivos 
e de assessoramento do tri-
bunal. Ele passou na forma 
do substitutivo nº 2, da FFO. 
O texto aprovado cria cargos 
de assessor e de chefe de ga-
binete, além de funções grati-
ficadas e cargos de assistente 
administrativo. Ainda ontem, 
o PL 4.672/13 recebeu pare-
cer de 2º turno da Comissão 

Guilherme Bergamini

Instituição do SSA-Servas recebeu votos favoráveis dos deputados em Reunião Extraordinária

sou na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), com a 
emenda nº 1, da Comissão do 
Trabalho. O texto aprovado 
sujeita as parcerias ao dispos-
to na Lei Federal 13.019, de 
2014, que contém o Marco 
Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (Mrosc).

proposições assemelhadas.
O outro projeto é o PL 

926/15, do deputado André 
Quintão (PT), que dispõe so-
bre a celebração de parcerias 
entre o poder público e en-
tidades de assistência social 
para a execução de ações no 
âmbito da política de assis-
tência social. A matéria pas-

nismos de incentivo financei-
ro, assessoramento técnico e 
qualificação continuados para 
aprimorar os serviços do Suas 
e fortalecê-lo.

A matéria foi aprova-
da na forma do substitutivo  
nº 1, da Comissão do Traba-
lho. O novo texto incorpora 
elementos constantes em 

O Plenário aprovou sete pro-
posições, todas em 1º turno, 
na Reunião Extraordinária 
da manhã de ontem. Uma 
delas é o Projeto de Lei (PL) 
4.154/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que autoriza 
a instituição do Serviço Social 
Autônomo Serviço Voluntário 
de Assistência Social (SSA-
Servas), que assumirá os di-
reitos e deveres do Servas.

A proposição determina 
que o SSA-Servas será uma en-
tidade paraestatal que atua rá, 
em cooperação com o Estado, 
na prestação de serviços pú-
blicos de assistência social. 
Ela passou na forma do subs-
titutivo nº 1 da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social, que modi-
ficou o nome da entidade pa-
ra Serviço Social Autônomo 
Servas (SSA-Servas).
Suas – Os deputados aprova-
ram outros dois projetos que 
tratam de assistência social. 
Um deles é o PL 4.151/17, tam-
bém do governador, que cria o 
Programa de Aprimoramento 
da Rede Socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência 
Social (Suas). O programa des-
tina-se à instituição de meca-
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Estado prepara revisão da Lei do Fhidro

Passageiros de ônibus de Esmeraldas 
enfrentam precariedade e insegurança

Indicação de diretora do Igam recebeu aval de comissão

Problemas no transporte em Esmeraldas motivaram audiência

Daniel Protzner

Sarah Torres

fendeu a diretora do Igam, 
admitindo que há atrasos nos 
repasses de recursos do Fhi-
dro para os comitês de bacia.

Durante a sabatina, a di-
retora-geral do Igam foi bas-
tante questionada sobre as 
perspectivas do órgão, ten-
do em vista a difícil situação 
financeira do Estado. Per-
guntas nesse sentido vieram 
tanto do presidente da co-
missão, deputado Dilzon Me-
lo (PTB), quanto do relator, 
deputado Felipe Attiê (PTB).

Maria de Fátima Coelho 
admitiu que o órgão carece de 
ampliar sua equipe técnica, 
mas afirmou que isso ocorre 
especialmente em função de 
ter recuperado funções que 
haviam sido retiradas pela Lei 
Delegada 180, de 2011.

ral do Igam, Maria de Fátima 
Chagas Coelho, sabatinada 
ontem em comissão especial. 
Os deputados aprovaram pa-
recer favorável à indicação 
dela pelo governador Fer-
nando Pimentel, que será en-
caminhada ao Plenário para 
votação em turno único.

De acordo com Maria de 
Fátima, a revisão da Lei do 
Fhidro pretende, entre outras 
coisas, unificar a gestão dos 
recursos. Pelas regras atuais, 
o Igam é responsável apenas 
pela secretaria executiva do 
fundo, mas a gestão adminis-
trativa cabe à Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad). 
“Apesar de ser a mesma pas-
ta, é importante uma gestão 
mais focada do fundo”, de-

com infraestrutura reduzida 
em dias de chuva forte.

O secretário adjunto de 
Estado de Transportes, Célio 
Dantas de Brito, comprome-
teu-se a estudar as reivindi-
cações e responder por escri-
to à comissão.

A reunião atendeu a re-
querimento do deputado Fá-
bio Cherem (PSD) e foi presi-
dida pelo deputado Gustavo 
Santana (PR), que assumiu o 
compromisso de buscar saí-
das com o poder público e 
cobrar providências.

insumos estão cada dia mais 
caros e que todo o custo é 
bancado pelas empresas. 
Ainda de acordo com ela, o 
transporte clandestino cresce 
porque os próprios passagei-
ros recorrem a ele, reduzindo 
a demanda de usuários nos 
coletivos regulares.

Luiz Carlos de Castro Pin-
to Coelho, da Viação Novo 
Retiro, afirmou que alguns 
problemas não competem 
às empresas. Como exemplo, 
citou a dificuldade para os co-
letivos terem acesso a bairros 

mento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado de 
Minas Gerais (Fhidro) e de-
verá enviá-la à Assembleia 
Legislativa ainda neste ano. A 
informação é da diretora-ge-

O Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (Igam) está 
preparando uma proposta 
de revisão da legislação que 
trata do Fundo de Recupera-
ção, Proteção e Desenvolvi-

das passagens, que custam 
entre R$ 6,00 e R$ 10,00.

“Não é cabível o tanto que 
o usuário sofre para garantir o 
lucro das empresas”, afirmou 
o representante da Associação 
de Moradores do Bairro Flores-
ta Encantada, Matscelo Tarley. 
Segundo ele, os problemas di-
ficultam a vida dos moradores 
em todos os sentidos, inclusive 
para obtenção de emprego, 
pois o empregador evita con-
tratar funcionários aos quais 
tenha que pagar um alto valor 
de passagem de ônibus.

Eduardo Flor, da Associa-
ção de Moradores do Bairro 
São Pedro, denunciou que 
os trabalhadores das viações 
que circulam na região traba-
lham em situação de estresse 
e acabam, por isso, maltra-
tando os passageiros.

Em resposta às reclama-
ções, Mônica Sielber, repre-
sentante da Viação Saritur e 
do Consórcio Esmeraldas-Ne-
ves, afirmou que não é possí-
vel atender todas as deman-
das. No tocante às tarifas, por 
exemplo, a alegação é que os 

A precariedade do transpor-
te coletivo em Esmeraldas, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), não 
afeta apenas o deslocamen-
to das pessoas, mas resulta 
em problemas sérios, como o 
aumento do transporte clan-
destino, que põe em risco a 
segurança da população. A 
situação foi debatida ontem 
em audiência pública da Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas.

Entre os problemas rela-
tados, moradores, vereado-
res e lideranças comunitárias 
apontaram a má conservação 
dos ônibus, os constantes 
atrasos, a falta de regularida-
de na circulação dos veículos, 
a insegurança e os assaltos. 
Eles denunciaram, ainda, o 
acúmulo de funções pelos mo-
toristas, que também fazem 
as vezes de trocador. A má 
qualidade do serviço prestado 
pelas duas concessionárias de 
ônibus que servem a região – 
Viações Saritur e Novo Retiro, 
do Consórcio Esmeraldas-Ne-
ves – contrasta com o preço 
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Reabertura de hospital pode desafogar
atendimento do Ipsemg em Uberlândia

Deputados aprovam visita à cidade
ça (leia mais na página 4).

Outro projeto avalizado 
pela comissão em 1º turno 
foi o PL 398/15, do deputado 
Fabiano Tolentino (PPS), que 
assegura prioridade na tra-
mitação de processos e pro-
cedimentos em que figure 
como parte ou interessado 
criança ou adolescente. O re-
lator foi o deputado Arnaldo 
Silva (PR).

A comissão também apro-
vou parecer de 1º turno pela 
rejeição do Projeto de Re-
solução (PRE) 8/15, do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), que trata de perícias 
de saúde na Polícia Militar e 
no Corpo de Bombeiros. O re-
lator foi o deputado Cristiano 
Silveira (PT).

hospitais locais. O objetivo é 
tentar um acordo no sentido 
de adequar os valores da ta-
bela às necessidades desses 
estabelecimentos.
Pareceres – Antes da audi-
ência, a Comissão de Admi-
nistração Pública deu pare-
ceres de 2º turno favoráveis 
a proposições aprovadas 
mais cedo em Plenário, em 
1º turno: o Projeto de Lei 
(PL) 4.672/13, do Tribunal de 
Contas do Estado, e os Pro-
jetos de Lei Complementar 
(PLCs) 63/17, do procurador-
-geral de Justiça, e 65/17, do 
governador (leia mais sobre 
os três na capa). Também re-
cebeu parecer favorável, mas 
em 1º turno, o PL 4.361/17, 
do procurador-geral de Justi-

dia é a quinta cidade do Brasil 
em número de processos ju-
diciais na área da saúde. Uma 
solução passa por decisão 
política”, afirmou o deputado 
do PMDB. “Construir um hos-
pital vai demorar muito, além 
de ser mais caro. Melhor pa-
gar o que for necessário. As-
sim, uma tabela que remune-
re adequadamente os pres-
tadores é a melhor solução”, 
defendeu Antônio Jorge. 

Os deputados Elismar 
Prado (PDT), Arnaldo Silva 
(PR), Luiz Humberto Carnei-
ro (PSDB) e Felipe Attiê (PTB) 
também pediram solução 
para o problema do atendi-
mento aos servidores. No 
fim da reunião, foi aprovado 
requerimento de visita aos 

O promotor de Justiça Fer-
nando Rodrigues Martins 
pediu a construção de um 
hospital do Ipsemg na cidade 
e salientou que o sistema de 
previdência e de saúde deve-
riam ter sido separados, pois 
são muito complexos para se 
sustentarem conjuntamente. 
O deputado Rogério Correia 
questionou se não caberia 
ação judicial contra os hospi-
tais privados por formação de 
cartel, já que eles não acei-
tam a tabela de preços do 
Ipsemg. O argumento do par-
lamentar foi rejeitado pelos 
colegas Antônio Jorge (PPS) e 
Leonídio Bouças (PMDB). 

“O governador está preo-
cupado, mas é preciso uma 
solução definitiva. Uberlân-

Willian Dias

Crise no atendimento do Ipsemg foi tema de audiência da Comissão de Administração Pública

cou que o problema é com-
plicado, pois há um limite na 
negociação dos valores da 
tabela. “Não há desassistên-
cia em Uberlândia. Temos 
um edital aberto desde 2015, 
porém os hospitais não quise-
ram se credenciar. Mas temos 
um problema na urgência e 
emergência”, completou.

regiões, os donos dos hos-
pitais não se interessam em 
atender os servidores públi-
cos. Há esforços por parte do 
Ipsemg para ampliar o atendi-
mento, mas isso infelizmente 
não está se concretizando”, 
lamentou o deputado.

O presidente do Ipsemg, 
Hugo Vocurca Teixeira, expli-

Autor do requerimento 
de audiência, o deputado Ro-
gério Correia (PT) frisou que a 
situação de Uberlândia é ur-
gente. “Os hospitais privados 
não mandaram representan-
tes, o que mostra falta de boa 
vontade. Mesmo com as tabe-
las de valores pagas na cidade 
sendo maiores que em outras 

Fechado desde agosto do ano 
passado, o Hospital Santa Ca-
tarina, em Uberlândia (Triân-
gulo Mineiro), retomará suas 
atividades. O anúncio foi fei-
to ontem pelo presidente da 
instituição, Placidino Stábile 
de Oliveira, em audiência da 
Comissão de Administração 
Pública. A reunião foi realiza-
da para discutir o atendimen-
to de urgência e emergência 
feito por meio do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
(Ipsemg) na cidade.

O presidente do hospi-
tal declarou que a situação 
é precária desde 2008 e que, 
após análise das pendências 
jurídicas, técnicas e financei-
ras, foi encaminhado à Jus-
tiça pedido de recuperação 
judicial, concedido pela 9ª 
Vara Cível da cidade. “Temos 
prazo de 60 dias para apre-
sentar um plano de recupe-
ração, que já está pronto, e 
prevemos que o hospital re-
tomará suas atividades nes-
se prazo. Faremos obras de 
adequação e começaremos 
o atendimento, inclusive pe-
lo Ipsemg, apesar de a tabela 
deles não nos atender na to-
talidade”, disse Oliveira.
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Projeto de lei altera cargos no MP

Dirigentes lojistas criticam cobrança
em cartório dos impostos atrasados

Mudança no Ministério Público passou pela CCJ

Comissão de Defesa do Consumidor ouviu os lojistas

Luiz Santana

Luiz Santana

cionalidade foi o PL 3.874/16, 
do deputado André Quintão 
(PT) e outros, que institui me-
didas protetivas nos casos de 
violência contra servidores 
da Secretaria de Estado de 
Educação. O relator foi o de-
putado Leonídio Bouças. 

De acordo com o projeto, 
configura violência contra os 
servidores qualquer ação ou 
omissão decorrente da rela-
ção de sua profissão que lhe 
cause morte, lesão corporal, 
dano patrimonial, dano psi-
cológico ou psiquiátrico, pra-
ticada direta ou indiretamen-
te no exercício de sua profis-
são, assim como a amea ça à 
integridade física ou patrimo-
nial do servidor. 

O PL 3.874/16 lista uma 
série de medidas para preve-
nir esse tipo de violência e in-
dica procedimentos a serem 
adotados caso ela ocorra.

gos discriminados no projeto 
encaminhado à Assembleia.

O PL 4.361/17 extingue 
825 cargos efetivos de analista 
do MP, 259 deles atualmente 
vagos e outros 566 a partir da 
vacância. Cria, por outro lado, 
800 cargos, sendo 150 de as-
sessor de procurador de Justi-
ça e 650 de assessor de promo-
tor de Justiça, os quais serão 
providos na mesma proporção 
em que ocorrerem as vacân-
cias dos cargos de analista.

Também ontem, o proje-
to passou pela Comissão de 
Administração Pública e está 
pronto para ir à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). O relator 
na Comissão de Administra-
ção, deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS), manteve o entendi-
mento da CCJ. 
Proteção – Outro projeto a re-
ceber parecer pela constitu-

recadação subir”, declarou. 
Projetos – A comissão também 
deu pareceres de 1º turno fa-
voráveis a dois projetos de lei 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB): o PL 451/15, que asse-
gura às farmácias o direito de 
manter ao alcance dos usuários 
medicamentos isentos de pres-
crição médica; e o PL 1.429/15, 
que obriga hotéis a fornecer 
aos consumidores adaptador 
de tomada universal.

citou déficit previdenciário 
de quase R$ 15 bilhões neste 
ano e restos a pagar, já em-
penhados pelo governo, no 
valor de R$ 7 bilhões. 

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) disse que, 
apesar do déficit, o governo 
não corta despesas e criou 
sete novas secretarias. “Não 
entendo a lógica de asfixiar 
quem já está sem ar. É ruim 
para o Estado e não faz a ar-

ção e a criação de cargos e a 
ampliação, de 30% para 35%, 
do limite máximo de cargos 
de recrutamento amplo, pre-
visto na Lei 14.323, de 2002. 
O relator, deputado Leonídio 
Bouças (PMDB), presidente 
da comissão, apresentou a 
emenda nº 1, que corrige erro 
técnico quanto à soma de car-

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) analisou ontem 
diversos projetos de lei. Um 
deles é o PL 4.361/17, de au-
toria do procurador-geral de 
Justiça, Antônio Sérgio Tonet. 
A proposição, que foi conside-
rada constitucional, altera o 
quadro de pessoal do Ministé-
rio Público (MP), com a extin-

O presidente da Federa-
ção das CDLs de Minas, Frank 
Sinatra Chaves, reiterou que 
muitas lojas fecharam, em vir-
tude também da concorrência 
com os estados vizinhos que 
cobram impostos menores. 

A cobrança de impostos 
em cartório está embasada 
na Lei 19.971, de 2011. Ela 
autoriza a Advocacia-Geral 
do Estado (AGE) a cobrar 
extrajudicialmente créditos 
do Estado com valor inferior 
a 17.500 Ufemgs, ou quase 
R$ 59 mil. O deputado João 
Leite (PSDB) ressaltou, po-
rém, que o Projeto de Lei (PL) 
3.397/16, do governador Fer-
nando Pimentel, está pronto 
para a sanção e eleva esse va-
lor limite para 60 mil Ufemgs, 
ou mais de R$ 195 mil. 

A situação pode se com-
plicar ainda em função das 
dificuldades financeiras do 
Estado, conforme assinalou o 
presidente da comissão, de-
putado Felipe Attiê (PTB). Ele 

Lojistas de todo o Estado 
querem o fim da cobrança 
em cartório de impostos e 
tributos devidos ao governo 
de Minas. Os emolumentos, 
segundo eles, chegam fa-
cilmente a 50% do valor do 
débito e, em alguns casos, 
podem ultrapassar o que é 
devido. Os comerciantes res-
saltam que há mecanismos 
de cobrança menos onerosos 
para o contribuinte, como o 
SPC Brasil. O tema foi trata-
do ontem pela Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, que recebeu os 
dirigentes lojistas. 

“Além de cara, a cobran-
ça é burocrática. Se o contri-
buinte vai limpar o nome, por 
exemplo, tem que reconhecer 
firma”, salientou o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belo Horizonte (CDL-
-BH), Bruno Falci. Para ele, o 
governo está jogando uma pá 
de cal no comércio, que já vem 
enfrentando dificuldades.
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Abrigamento compulsório
A retirada de bebês de mães 
usuárias de drogas ou com 
suspeita de uso, em Belo Ho-
rizonte, foi tratada pela de-
putada Marília Campos (PT) 
em seu pronunciamento. Ela 
lembrou que, em 2016, o Tri-
bunal de Justiça baixou porta-
ria exigindo que o profissional 
da maternidade que atende 
uma mãe dependente de dro-

gas notifique o fato, em até 
48 horas, à Vara da Infância e 
da Juventude. Com isso, afir-
mou a parlamentar, o número 
de crianças sob abrigamento 
compulsório aumentou. Antes 
da mudança, essas mães eram 
acompanhadas pelo Conselho 
Tutelar, que as encaminhava 
ao sistema de proteção social 
da prefeitura. “A Vara da Infân-
cia só era acionada em último 

caso”, disse. Em apartes, os 
deputados João Leite (PSDB) 
e Antônio Jorge (PPS) defen-
deram a revogação da norma, 
que afrontaria o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Ma-
rília Campos afirmou que está 
lutando por isso e aproveitou 
para convidar os dois colegas 
para reunião, amanhã (23), 
com membros do Tribunal de 
Justiça e do Ministério Público.

Assistência social
A aprovação, ontem, em 1º 
turno, de três projetos de 
lei sobre o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) foi 
comemorada pelo deputado 
André Quintão (PT). São eles 
os PLs 4.154/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
autoriza a instituição do Ser-
viço Social Autônomo Servas 
(SSA-Servas), que assumirá 

os direitos e deveres do  atual 
Servas; 4.151/17, também do 
governador, que cria o Pro-
grama de Aprimoramento 
da Rede Socioassistencial do 
Suas; e 926/15, do próprio 
André Quintão, que trata da 
celebração de parcerias entre 
o poder público e entidades 
para a execução da política 
de assistência social. Na opi-
nião do deputado, esses pro-

jetos preenchem uma lacu-
na, já que Minas Gerais tem 
grande número de institui-
ções assistenciais, mas sem 
o devido apoio estatal. André 
Quintão acrescentou que o 
aperfeiçoamento dessa rede 
é fundamental, sobretudo no 
presente momento, em que 
o governo federal tem inter-
rompido políticas de apoio às 
populações mais vulneráveis.

Críticas ao governo
A “linha dura” do governo 
do Estado com os empresá-
rios mineiros e a situação do 
Hospital de Pronto-Socorro 
João XXIII, em Belo Hori-
zonte, foram os temas abor-
dados pelo deputado João 
Leite (PSDB) em seu pronun-
ciamento. De acordo com o 
parlamentar, o governo de 
Minas determinou que a 

empresa inadimplente com 
impostos estaduais por dois 
meses seja protestada em 
cartório. “Os empresários 
não aguentam esse governo 
do PT, que está matando a 
economia de Minas Gerais”, 
declarou o deputado. João 
Leite também denunciou o 
fechamento de leitos de tra-
tamento intensivo e de en-
fermarias no Hospital João 

XXIII. “Esse estabelecimen-
to é uma referência no País 
em tratamento de traumas, 
queimaduras e picadas de 
animais. É um crime fechar 
leitos nesse hospital”, disse. 
Em aparte, o deputado An-
tônio Jorge (PPS) acrescen-
tou que o Hospital João XXIII 
foi classificado como um dos 
cinco melhores em serviços 
de urgência no Brasil.

Proposição prevê incentivo à energia solar
Humanos aprovaram requeri-
mentos diversos. Na Comissão 
de Saúde, foi aprovada, entre 
outras, visita ao Hospital de 
Pronto-Socorro João XXIII, em 
Belo Horizonte, para verificar 
as condições do local, onde 
estaria ocorrendo fechamen-
to de leitos. A solicitação é do 
deputado João Leite (PSDB). 

Uma das audiências apro-
vadas pela Comissão de Direi-
tos Humanos, a pedido dos 
deputados Cabo Júlio (PMDB) 
e Cristiano Silveira (PT), vai 
abordar a situação de policiais 
que estariam na iminência de 
serem despejados do Residen-
cial das Américas, em Belo Ho-
rizonte, em função do encer-
ramento da permissão para o 
uso especial dos imóveis. 

to de campanhas de preven-
ção ao uso de drogas ilícitas, 
ao alcoolismo e ao tabagismo.

O projeto foi relatado 
pelo deputado Léo Portela 
(PRB), que propôs a aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ). O 
novo texto retira do projeto 
os dispositivos que determi-
navam um percentual mí-
nimo de tempo contratado 
de publicidade destinada à 
prevenção ao uso de drogas. 
O argumento é que cabe ao 
governo decidir como devem 
ser veiculadas as campanhas.

A proposição vai agora à 
FFO.
Requerimentos – As Comis-
sões de Saúde e de Direitos 

rativas e empresas de peque-
no porte. O relator, deputado 
Tito Torres (PSB), opinou pela 
aprovação sem alterações.

Também passou na 
FFO, mas em 2º turno, o PL 
4.183/17, do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), que 
dispõe sobre a revisão anual 
dos vencimentos e proventos 
dos servidores do órgão (leia 
mais na capa).
Crack – Outra comissão a 
analisar um projeto foi a de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, 
que deu parecer de 1º turno 
favorável ao PL 1.332/15, do 
deputado Carlos Henrique 
(PRB). A proposição modifica 
a Lei 13.768, de 2000, que 
busca garantir o financiamen-

A Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO) 
deu ontem parecer de 1º tur-
no favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 3.310/16, do deputado 
Gil Pereira (PP), que altera a 
legislação com o objetivo de 
fomentar a energia solar fo-
tovoltaica em Minas Gerais. 
A proposição está pronta para 
ser apreciada pelo Plenário.

O projeto acrescenta 
parágrafo ao art. 4º da Lei 
11.396, de 1994, que cria o 
Fundo de Fomento e Desen-
volvimento Socioeconômico 
de Minas Gerais (Fundese). 
A alteração sugerida permite 
que o fundo financie a implan-
tação de sistemas de geração 
de energia elétrica de fonte 
solar fotovoltaica em coope-
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ACONTECE HOJE
9h30

• Comemoração dos 125 anos da Biblioteca da ALMG (Auditório) – visita 
de alunos e professores da Universidade Federal de Mato Grosso

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – debater, 

com a presença de convidados, as obras no trecho da BR-040 entre o Anel 
Rodoviário e Conselheiro Lafaiete. Requerimento: deputado Fred Costa

10h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.281/17 (turno único), do 
governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de créditos adi-
cionais em favor da Defensoria Pública, do Fundo Especial do Ministério 
Público e do DEER-MG

10h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano da Escola Municipal João 

Camilo de Oliveira, de Belo Horizonte

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h15
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 
com a presença de convidados, a lei sobre maus-tratos contra animais. 
Requerimento: deputado Noraldino Júnior

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.151/17 (2º turno), do governador Fernando Pimen-
tel, que cria o Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência Social

15 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – fazer um balanço, em 

conjunto com os movimentos sociais, do movimento Diretas Já. Reque-
rimento: deputado Rogério Correia e deputada Marília Campos

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 20 anos da greve da Polí-

cia Militar. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 23/15

Do deputado Inácio Franco e outros. Dá nova redação ao caput do art. 
13 da Constituição do Estado, a fim de acrescentar a sustentabilidade 
como princípio constitucional da administração pública estadual. Vo-
tação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos 
de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Votação em 2º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Votação em 1º turno

PLC 42/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera a redação do art. 3º da Lei Comple-
mentar 76, de 2004, para ampliar a representatividade dos militares 
estaduais nas entidades de classe. Discussão em 1º turno

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, 
de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos 
básicos das categorias que menciona. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h15 Compactos de Comissões 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(9/5) – Aplicação da lei que estabelece a descentralização da 
Comissão de Exames do Detran para assegurar o acesso de 
pessoas com deficiência

 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influência e 
riscos, com Daniel Reis 

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 14: O 
pacto republicano e a transferência da capital mineira de Ouro 
Preto para Belo Horizonte, em 1897

 6h30 Memória e Poder – Político e empresário João Pinto Ribeiro  
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Preparação para a aposentadoria 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Conflitos no campo 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 14: O 

pacto republicano e a transferência da capital mineira de Ouro 
Preto para Belo Horizonte, em 1897

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político e empresário João Pinto Ribeiro  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Preparação para a aposentadoria 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a comemorar os 20 

anos da greve dos praças da Polícia Militar de Minas Gerais
 20h30 Propaganda política 
 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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