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PL sobre fundo passa em duas comissões
O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 64/17, que promove 
alterações no Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (FEPDC), está pronto 
para ir a Plenário em 1º turno. 
Ontem, ele recebeu parece-
res favoráveis das Comissões 

de Administração Pública e 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

Na Comissão de Adminis-
tração, o projeto recebeu o 
substitutivo nº 1, apresentado 
pelo relator, deputado Agos-
tinho Patrus Filho (PV), para 

adequar a matéria à técnica 
legislativa. Na FFO, o relator, 
deputado Tiago Ulisses (PV), 
opinou pela aprovação na for-
ma desse mesmo substitutivo.

De autoria do procurador
geral de Justiça, a proposição 
altera dispositivos da Lei Com-

plementar 66, de 2003, que 
cria o FEPDC e seu respectivo 
conselho gestor. Esse fundo 
financia ações para o cumpri-
mento da política estadual de 
relações de consumo, de for-
ma a prevenir e reparar danos 
causados ao consumidor.

Projeto da LDO está pronto para ser
analisado no Plenário da Assembleia

Está pronto para ser discutido 
e votado em Plenário, em tur-
no único, o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 2018. Ele recebeu ontem 
parecer favorável da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO) ampliada 
com membros das demais co-
missões. O relator, deputado 
Tiago Ulisses (PV), recomenda 
a aprovação com dez emendas 
e uma subemenda.

De autoria do governa-
dor Fernando Pimentel, o PL 
4.272/17 estabelece as me-
tas e prioridades da adminis-
tração pública estadual e as 
despesas correntes e de capi-
tal para o exercício de 2018. 
Depois de aprovada pela As-
sembleia, a LDO orienta a ela-
boração da lei orçamentária.

Para 2018, a receita to-
tal do Estado é estimada em 
R$ 96,82 bilhões, em valores 
correntes. No que se refe-
re à despesa, o total chega a 
R$ 104,31 bilhões, superando 
a receita em R$ 7,49 bilhões. 
O resultado primário, que é a 
diferença entre receitas e des-
pesas, descontadas operações 
financeiras, também é defici-
tário em R$ 676 milhões ou 
aproximadamente 0,01% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional previsto para 2018.

O parecer salienta, po-
rém, a expectativa de equi-
líbrio gradual entre receitas 
e despesas primárias, che-

gandose a um superavit de 
0,01% do PIB em 2020. Ele 
também aponta a previsão de 
crescimento de 7,8% da re-
ceita tributária, estimada em 
R$ 59,60 bilhões para 2018. 

Em relação às despesas, 
merecem destaque no parecer 
os gastos com pessoal e encar-
gos sociais, que representam 
54,15% do total das despesas 
correntes do Estado. Já quanto 
à dívida pública, o valor proje-
tado para o pagamento dos ju-
ros, encargos e amortização to-
taliza R$ 7,47 bilhões, com alta 
de aproximadamente 68,7% 

em relação ao projetado para 
2017. Isso se deve, em grande 
parte, ao acordo entre estados 
e União, que reduziu os valores 
das parcelas da dívida.

A estimativa de renún-
cia fiscal é de R$ 4,86 bilhões 
para 2018, o que equivale a 
10,51% da receita de ICMS e 
8,16% da receita tributária. 
No que se refere aos chama-
dos benefícios heterônomos, 
que são aqueles previstos em 
legislação nacional e indepen-
dem de estados e municípios, 
a LDO 2018 traz a expectativa 
de perda tributária de R$ 9,99 

bilhões, o que corresponde 
a 21,6% do ICMS estimado. 
Conforme o Anexo de Me-
tas Fiscais do PL 4.272/17, 
apenas as perdas com a Lei 
Kandir, que desonerou as ex-
portações, são estimadas em 
quase R$ 6,1 bi em 2018.

O parecer destaca, ainda, 
a inexistência de margem de 
expansão para as despesas 
obrigatórias de caráter con-
tinuado em 2018, sem que 
haja comprometimento das 
metas de resultados fiscais. 
Entre essas despesas, está a 
folha de pessoal.

FFO ampliada aprovou ontem parecer favorável ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Luiz Santana
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Assembleia homenageia campus Machado
A ALMG homenageou, em Reu‑
nião Especial de Plenário na 
noite de segunda ‑feira (26), o 
campus Machado do Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sul de Minas 
(IFSuldeMinas), que completa 
60 anos. A solenidade atendeu 
a requerimento do deputado 
Ulysses Gomes (PT).

Segundo o parlamentar, 
o desenvolvimento do Sul de 
Minas sempre esteve vincu-
lado às instituições de ensi-
no. “O campus Machado do 
 IFSuldeMinas é uma dessas 
instituições. É uma homena‑
gem merecida a um dos polos 

de ciência, tecnologia e educa‑
ção de Minas”, afirmou Ulys‑
ses Gomes, que entregou pla‑
ca comemorativa ao diretor 
da instituição, Carlos Henrique 
Rodrigues. Outras autoridades 
participaram da homenagem. 
Entre elas, os deputados Ivair 
Nogueira (PMDB) e Dalmo Ri‑
beiro Silva (PSDB).

A origem do campus Ma‑
chado foi a criação, em julho 
de 1957, da Escola de Inicia‑
ção Agrícola de Machado. 
Com a expansão da rede fede‑
ral de ensino, em 2008, ele se 
uniu a outras instituições para 
formar o IFSuldeMinas.

Clarissa Barçante

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

Projeto sobre medidas de proteção a 
servidores da educação vai a Plenário

Está pronto para votação 
no Plenário, em 1º turno, o 
Projeto de Lei (PL) 3.874/16, 

do deputado André Quintão 
(PT) e outros, que estabelece 
medidas protetivas e procedi-

mentos para os casos de vio-
lência contra os servidores da 
educação. Ontem, a Comissão 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia aprovou parecer favorá-
vel ao projeto, na forma origi-
nal. O relator foi o deputado 
Thiago Cota (PMDB).

No parecer, o relator ci-
tou uma pesquisa da Orga-
nização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico realizada em 2014. Ela 
apontou que o Brasil está em 
primeiro lugar em número 
de casos de violência contra 
professores, entre 34 países 
pesquisados.

O projeto determina me-
didas preventivas, criação de 
equipes de mediação e acom-
panhamento e sistema de re-
gistro eletrônico de ocorrên-
cias, entre outras coisas. São 
relacionadas providências a 
serem tomadas até 3 horas 
após a agressão e até 36 ho-
ras depois. Estão previstas 
medidas para afastar o agres-
sor do convívio com a vítima 
e licenças para tratamento de 
saúde se a agressão gerar in-
capacidade para o trabalho.

A comissão também apro-
vou requerimentos de audiên-
cia pública.

PL 3.874/16 recebeu parecer favorável da Comissão de Educação

Clarissa Barçante 

Comissão visita casas de acolhimento
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem a rea-
lização de visita a instituições 
de acolhimento de bebês em 
Belo Horizonte. O requeri-
mento é de autoria da deputa-
da Marília Campos (PT). A visi-
ta ocorre após o tema ter sido 
discutido em audiência da co-
missão, na sextafeira (23). 

Uma portaria da Vara Cí-
vel da Infância e da Juventude 
de Belo Horizonte determina 
que os profissionais de saúde 

que identificarem evidências 
de que os pais e/ou crianças 
recémnascidas se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de ou risco deverão comuni-
car o fato à justiça. A norma 
tem sido alvo de críticas, na 
medida em que o procedi-
mento, que deveria ser exce-
ção, tem se tornado praxe.

Outras comissões vota-
ram requerimentos ontem. 
A Comissão de Minas e Ener-
gia aprovou visita ao Minis-

tério da Fazenda, a pedido 
do deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), e audiência 
no Triângulo Mineiro, por so-
licitação do deputado Rogério 
Correia (PT), sobre o mesmo 
tema, a possibilidade de leilão 
de quatro usinas hidrelétricas, 
por causa do fim do contrato 
de concessão à Cemig.

A Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas vai 
discutir a situação de depen-

dentes químicos que vivem 
na rua, a requerimento do 
deputado Antônio Jorge. A 
reunião foi marcada para ho-
je, às 15 horas.

A Comissão de Desenvol-
vimento Econômico aprovou 
visita à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente para dis-
cutir a possibilidade de reto-
mada de operações da mine-
radora Samarco em Mariana. 
O requerimento é do deputa-
do Roberto Andrade (PSB).
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Pais defendem manutenção das escolas
especiais para alunos com deficiência

Pais de estudantes com de-
ficiência, insatisfeitos com 
o tratamento dispensado a 
seus filhos em escolas regula-
res, reivindicaram ontem, em 
audiência pública conjunta 
das Comissões de Educação 
e de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, a 
manutenção e a valorização 
das instituições voltadas ao 
ensino especial no Estado.

A oferta de vagas para a 
educação infantil nas escolas 
especiais da rede estadual a 
cada ano se torna mais escas-
sa, em conformidade com a 
legislação federal. A Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal 9.349, 
de 1996) estabelece como 
responsabilidade dos municí-
pios essa modalidade de edu-
cação, enquanto a Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Lei Federal 
13.146, de 2015) garante a 
inserção desse estrato da po-
pulação em escolas regulares.

Não é mais possível ma-
tricular um aluno diretamente 
em alguma instituição de en-
sino do Estado. O responsável 
deve preencher um cadastro 
escolar e aguardar pela indica-
ção da escola selecionada pelo 
governo para seu filho. Nesse 
procedimento, todos as novas 

matrículas, de alunos com de-
ficiência ou não, são encami-
nhadas a estabelecimentos de 
ensino regular. Para a revisão 
da escola indicada, é necessá-
rio apresentar uma solicitação 
formal à Superintendência Re-
gional de Ensino da localidade 
ou à secretaria responsável 
pelo setor no município.

O impacto dessa medida 
para os alunos com deficiên-
cia é desastroso, segundo 
seus pais, que compareceram 

em peso à reunião. Conforme 
relatou Marisângela Rocha, 
mãe de uma criança de 6 
anos com deficiência neuro-
lógica, os estudantes acabam 
sendo obrigados a se ade-
quar a escolas que não estão 
preparadas para recebêlos, 
em vez de usufruírem de to-
do o suporte necessário em 
instituições especializadas.

Seu filho, Gabriel, estuda-
va até o ano passado na Esco-
la Estadual Francisco Sales, em 

Belo Horizonte, que dispõe de 
profissionais como fonoaudió-
logos, psicólogos e terapeutas 
ocupacionais. Quando Mari-
sângela foi renovar a matrícu-
la do menino, foi informada 
de que ele deveria ser trans-
ferido para uma Unidade Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Umei), em Ibirité.

Na nova escola, Gabriel 
conta apenas com o auxílio de 
uma acompanhante durante o 
recreio e se sente segregado. 

Demandas de pais de alunos com deficiência foram discutidas em audiência conjunta

Guilherme Dardanhan

Secretaria oferece capacitação de professor
Diretora de Educação Espe-
cial da Secretaria de Estado 
de Educação, Ana Regina 
Carvalho confirmou que não 
há mais oferta de educação 
infantil nas escolas espe-
ciais estaduais. Ela relatou, 
contudo, que a decisão da 
secretaria é embasada em 
dados que comprovam que 
os pais têm optado, majori-
tariamente, por matricular 
os filhos com deficiência em 
escolas regulares.

Cerca de 80% desses es-
tudantes frequentam escolas 
comuns em Minas, segun-
do Ana Regina. Assim, não é 

 viável, economicamente, ge-
rir escolas com baixa deman-
da de alunos. Ela citou como 
exemplo a escola Francisco 
Sales, mencionada por diver-
sos pais presentes, que tinha 
somente seis alunos matri-
culados na educação infantil. 
Diante dessa situação, o Es-
tado, junto com o Ministério 
Público, fez o encaminha-
mento desses alunos a outros 
colégios, oferecendo como 
contrapartida a capacitação 
de professores para lidar com 
esses estudantes.

Sobre as dificuldades re-
lacionadas à adaptação das 

crianças às novas escolas, a 
representante da Secretaria 
de Educação afirmou que são 
inúmeros os exemplos de su-
cesso na educação inclusiva, 
mas que o Executivo não vai 
fechar os olhos para os pro-
blemas identificados. 
Visitas – Autor do requeri-
mento de reunião, o deputa-
do Duarte Bechir (PSD) expli-
cou que a audiência nasceu 
de problemas constatados 
em uma série de visitas rea-
lizadas pela Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Para escla-
recer a questão e apresentar 

um posicionamento oficial do 
governo do Estado, a comis-
são aprovou requerimento 
de visita à Secretaria de Esta-
do de Educação.

O deputado Nozinho (PDT) 
e a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) também cobraram uma 
solução para a situação, tendo 
em vista a rejeição de muitos 
alunos com deficiência ao 
ensino oferecido nas escolas 
regulares. “O plano de inclu-
são na teoria é bom, mas, na 
prática, inviabiliza a educação 
especializada de muitos alu-
nos”, acrescentou o deputado 
Carlos Pimenta (PDT).
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Religioso ameaçado em Muriaé entra
em programa de proteção do Estado

Ameaçado de morte por sua li-
derança na mobilização contra 
a expansão da mineração na 
Serra do Brigadeiro, na Zona 
da Mata, o frei Gilberto Teixei-
ra da Silveira já foi incluído, em 
caráter emergencial, em um 
dos programas de proteção 
aos defensores de direitos hu-
manos da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, Partici-
pação Social e Cidadania.

A informação foi divulga-
da na noite de segundafeira 
(26), em audiência pública 
da Comissão de Direitos Hu-
manos, realizada diante de, 
ao menos, uma centena de 
moradores reunidos na se-
de do grupo de artesãos do 
pequeno distrito rural de Be-
lisário, distante 33 quilôme-
tros da sede de Muriaé (Zona 
da Mata), aos pés da Serra do 
Brigadeiro.

Paraíso da biodiversida-
de, a serra detém a segunda 
maior reserva de bauxita do 
País, essencial à produção 
de alumínio, o que desperta 
a cobiça dos grandes conglo-
merados minerários mun-
diais desde a década de 1980.

A audiência atendeu a re-
querimento do presidente da 
comissão, deputado Cristiano 
Silveira (PT). “Quando fala-
mos de mineração em Minas, 
é o rabo que balança o ca-
chorro, e não o contrário. São 
as mineradoras que atuam 
para ditar as regras desse mer-

cado e, assim, fazer o que bem 
entendem”, afirmou.

O parlamentar elogiou a 
atuação do Poder Executivo 
no episódio da ameaça ao 
frade. Essa proteção garantiu 
o acompanhamento do caso, 
no local, por uma equipe téc-
nica, com o mapeamento de 
situações de risco e a instala-
ção de um kit de proteção na 
comunidade. Isso inclui tanto 
vigilância eletrônica  quanto 
sistema de comunicação a ser 
acionado em caso de nova 
ameaça que coloque a vida 

do religioso em perigo. Um 
dos pressupostos dessa atu-
ação é garantir a segurança 
sem retirar o defensor de di-
reitos humanos do seu local 
de atuação, justamente para 
não enfraquecer a luta.

O programa também in-
tervém para que o episódio 
mereça atenção especial por 
parte das forças policiais, con-
forme a diretora de Proteção 
e Defesa de Direitos Huma-
nos do Estado, Ana Carolina 
Gusmão da Costa. 

Mas isso ainda não é su-

ficiente, de acordo com relato 
dos participantes da audiên-
cia. Entre as reivindicações 
apresentadas pela comuni-
dade, estão a melhoria na in-
fraestrutura da Polícia Militar 
na região, o acesso a todo o 
conteúdo do processo de li-
cenciamento ambiental da 
Companhia Brasileira de Alu-
mínio (CBA), pertencente ao 
grupo Votorantim, e até mes-
mo a transformação de todo 
o entorno do Parque Estadual 
da Serra do Brigadeiro em 
área livre de mineração. 

Audiência discutiu ameaça a frade e impacto da mineração na região da Serra do Brigadeiro

Sarah Torres

Polícia Civil tem retrato falado de suspeito
Apesar de passados mais de 
quatro meses, o relato da amea-
ça sofrida pelo franciscano da 
Fraternidade Santa Maria dos 
Anjos e responsável pela Paró-
quia de Belisário ainda revolta 
os moradores do distrito. Após 
a celebração de uma missa em 
19 de fevereiro último, um ho-
mem armado invadiu a casa 
paroquial. “Hoje é só um aviso. 
Você está falando demais sobre 
mineração, e eu vim aqui dizer 
para você parar com isso”, afir-

mou o desconhecido.
Esse homem, bemarti-

culado, disse que todos os 
passos e declarações do fra-
de estavam sendo acompa-
nhados. “Ele sabia de um en-
contro que realizamos na vés-
pera. Disse que eu tinha até 
sido moderado, mesmo com 
a Campanha da Fraternidade 
(em defesa dos biomas), e re-
latou em detalhes por onde eu 
tinha passado e dormido nos 
últimos dias”, contou o frei Gil-

berto Teixeira da Silveira.
Um retrato falado do sus-

peito foi confeccionado pela 
Polícia Civil e foi instaurado 
inquérito sobre o caso, que 
agora está em segredo de 
Justiça. O titular da 32ª Dele-
gacia de Polícia Civil, delega-
do Fábio Correia de Almeida, 
pediu o apoio da população 
em busca de mais informa-
ções que ajudem na identifi-
cação e prisão do suspeito. 

Apesar de ninguém ter 

sido preso, frei Gilberto disse 
que o episódio deu mais força 
à causa. “A ameaça não foi ao 
frade, mas a todo mundo que 
está se posicionando contra 
a chegada da mineradora. A 
comunidade me acolheu e me 
protege. O dinheiro da minera-
ção pode até solucionar alguns 
problemas imediatos, mas vai 
deixar outros ainda maiores, e 
a população já entendeu isso. 
A água é um bem maior do 
que o minério”, defendeu.
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Comissão organizadora de fórum sobre
a juventude reivindica interiorização

Um Plano Estadual das Juven-
tudes que contemple a plu-
ralidade desse público; que 
represente o jovem urbano 
e todas as contradições so-
ciais dos grandes centros; que 
atenda o jovem rural, invisível 
e sem acesso a direitos bási-
cos; e que seja discutido em 
todo o Estado. Esse é o tom 
do manifesto entregue on-
tem, em audiência pública, à 
Comissão de Esporte, Lazer e 
Juventude. Os autores do do-
cumento são os organizado-
res do fórum técnico Jovens 
nas Gerais: Construindo o Pla-
no Estadual das Juventudes.

O manifesto reforça a 
necessidade de interioriza-
ção do evento. O fórum téc-
nico vem sendo planejado na 
 ALMG desde o ano passado, 
em parceria com o governo 
do Estado e 44 entidades da 
sociedade civil. Mas pode 
não ter a etapa do interior 
por falta de recursos.

O presidente da comis-
são e autor do requerimen-
to de audiência, deputado 
Ulysses Gomes (PT), atribuiu 
o corte orçamentário à crise 
financeira do Estado e argu-
mentou que ele atingiu não 
apenas o debate relativo aos 
jovens, mas todas as comis-
sões da Assembleia. 

O parlamentar destacou 
que a comissão organizadora 
do fórum realizou 16 reuniões 
preparatórias e uma reunião 
de subcomissão, o que resultou 
em um documento de referên-

cia com 176 propostas, dividi-
das, em 11 eixos, que contem-
plam a pluralidade da temática.

Ele ressaltou, ainda, que 
trabalhará para garantir o má-
ximo de reuniões do fórum no 
interior, no segundo semestre. 
“Reconhecendo as dificulda-
des, vamos tentar sensibilizar 
o Legislativo para que tenha-
mos um Plano Estadual das 
Juventudes à altura do que os 
jovens esperam”, afirmou.

Os deputados João Vítor 
Xavier (PSDB) e Carlos Henri-
que (PRB) garantiram apoio 
à iniciativa e salientaram a 
importância de se debater a 
extensa pauta da juventude.

“Não dá para aprovar o 
plano sem ouvir o interior”, 
declarou Pâmela Roberta 

Oliveira, diretora do Centro 
de Referência da Juventu-
de da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos. Paola 
Christine Abreu, do Fórum 
das Juventudes da Grande 
BH, destacou a violência con-
tra os jovens e lembrou que 
a construção do plano é im-
portante para ir ao encontro 
dessa parcela da população 
que está sendo massacrada. 

Para Geovanna Isabel 
Fernandes Costa, assessora 
do Instituto Pastoral da Juven-
tude, a não realização de de-
bates no interior vai reprodu-
zir uma situação de discrimi-
nação que já atinge os jovens 
que vivem fora da Capital.

O manifesto da comissão 
organizadora, lido na audiência 

por Jonathan Felix de Souza, 
do Centro Ecumênico de Estu-
dos Bíblicos, destaca também 
a existência de apenas 139 
conselhos de juventude, dos 
quais 62 inativos, num total de 
853 municípios mineiros.
Encaminhamentos – Entre os 
requerimentos recebidos e 
que serão votados na próxima 
reunião, conforme Ulysses Go-
mes, dois tratam de encami-
nhamentos à Mesa da ALMG, 
tanto do manifesto quanto da 
solicitação das entidades de 
que seja garantida a interio-
rização do fórum. Um outro 
encaminha à Secretaria de Di-
reitos Humanos pedido para 
que o Executivo envie à ALMG 
um projeto de lei com o Plano 
das Juventudes. 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude recebeu manifesto de organizadores do evento

Willian Dias

Projeto prevê transparência em licitação
Três projetos apreciados on-
tem pela Comissão de Ad-
ministração Pública estão 
prontos para ir a Plenário. O 
Projeto de Lei (PL) 1.069/15, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), trata da aplicação 
dos princípios de publicida-
de, transparência e acesso às 
informações nas licitações. 
Ele prevê a divulgação dessas 
informações no site do ór-

gão que promover a concor-
rência. O relator, deputado 
Cristiano Silveira (PT), opinou 
pela aprovação em 1º turno 
na forma original.

Também de autoria de 
Sargento Rodrigues, recebeu 
parecer de 1º turno favorá-
vel o PL 2.078/15, que altera 
a Lei 882, de 1952, por meio 
da qual foi criada a Medalha 
da Inconfidência. O objeti-

vo é aperfeiçoar os critérios 
de concessão da honraria. O 
relator, deputado Cristiano 
Silveira, opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, apresentado por ele. 

Outro projeto a rece-
ber parecer favorável, em 1º 
turno, foi o PL 4.310/17, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que autoriza o Ipsemg a 
receber, mediante dação em 

pagamento, imóvel de pro-
priedade do INSS. O relator, 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), opinou pela apro-
vação na forma do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça.

A Comissão de Admi-
nistração analisou, ainda, o 
Projeto de Lei Complementar 
64/17, do procuradorgeral 
de Justiça (leia na capa).
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sou-
sa Magalhães para o cargo de diretorgeral do IMA. Discussão em turno 
único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretorageral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretorgeral do DEER. Discussão em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretorgeral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PEC 45/17
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o § 7º ao art. 283A e 
altera o art. 116 da Constituição do Estado, a fim de garantir o pagamen-
to do Adicional de Valorização da Educação Básica. Votação em 2º turno

ORADORES

Lula 
O deputado Paulo Guedes 
(PT) deu destaque a entre-
vista concedida ontem  pelo 
expresidente Luiz Inácio 
 Lula da Silva à Rádio Itatiaia. 
O parlamentar citou trechos 
da fala do expresidente. 
Entre outras coisas, Lula de-
nunciou o “golpe insensato” 
que resultou na deposição da 
presidenta Dilma  Rousseff. 

“Os brasileiros que eram a 
favor do impeachment se 
arrependeram da saída de 
Dilma. Hoje eles têm ver-
gonha de usar a camisa da 
seleção brasileira e andam 
de cabeça baixa”, declarou 
o ex presidente na entrevis-
ta. Paulo Guedes agradeceu 
a  Lula as conquistas sociais 
e criticou as reformas traba-
lhista e da Previdência Social, 

que estão em tramitação no 
Congresso Nacional. O par-
lamentar também expres-
sou apoio ao Projeto de Lei 
4.249/17, do deputado Cris-
tiano Silveira (PT), que dispõe 
sobre contratação por tempo 
determinado para atender 
excepcional interesse públi-
co: “A modificação na legis-
lação contemplará os nossos 
agentes penitenciários”.

IPTU
A deputada Marília Campos 
(PT) ressaltou a importância 
das manifestações marcadas 
para sextafeira (30), que vão 
reivindicar a saída de Michel 
Temer da Presidência da Re-
pública e a interrupção das 
reformas trabalhista e da Pre-
vidência no Congresso Nacio-
nal. Ela também comentou 
matéria publicada no jornal 

O Tempo, na qual o Ministé-
rio Público de Contas de Mi-
nas aponta irregularidades e 
omissões relativas à renúncia 
do IPTU residencial em Con-
tagem e a responsabiliza, já 
que a parlamentar foi prefei-
ta da cidade. “Fui surpreendi-
da, soube da denúncia pelo 
jornal. Respeitei a legislação 
vigente, que existe há qua-
se 30 anos. Modernizamos 

a gestão, transformamos 
Contagem na terceira maior 
arrecadação de IPTU do Esta-
do, atendendo à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Eu gerei 
melhor qualidade de vida e 
por isso tenho aprovação de 
mais de 70% no município. 
Procurarei o Tribunal de Con-
tas e o relator desse proces-
so, para conversarmos”, de-
fendeuse.

Agentes penitenciários
O deputado João Leite  (PSDB) 
agradeceu a presença de 
agentes penitenciários nas 
galerias do Plenário, durante 
a Reunião Ordinária. “Temos 
75 mil presos nas cadeias 
mineiras e, se não temos re-
beliões, é por causa do bravo 
trabalho de vocês”, declarou. 
João Leite também afirmou 
ser essencial que o governo 

permita o porte de arma aos 
agentes e repudiou a demis-
são de 44 deles em Unaí. Em 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) manifes-
tou apoio ao Projeto de Lei 
4.249/17, do deputado Cris-
tiano Silveira (PT), que trata 
de contratações temporárias 
e pode beneficiar os agentes 
penitenciários. O parlamen-
tar do PDT também criticou 

o governo do Estado pelo 
projeto de reduzir o número 
de companhias da Polícia Mi-
litar em Belo Horizonte.  “Isso 
é uma covardia contra o ci-
dadão”, disse. Em apartes, o 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB) e a deputada Marília 
Campos (PT) divergiram so-
bre a denúncia de irregulari-
dades no IPTU residencial de 
Contagem.

PLENÁRIO

Governador veta permuta em cartórios
O Plenário recebeu, na Reu
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel com enca-
minhamento de veto parcial à 
Proposição de Lei 23.457. Ele 
incide sobre o artigo 3º, que 

trata da permuta de titulares 
de cartório. Esse dispositivo 
tem como objetivo alterar a 
redação do artigo 300I da Lei 
Complementar 59, de 2001, 
que contém a organização ju-
diciária do Estado, de forma a 

permitir a permuta de titula-
res de cartórios em entrância 
especial, e não apenas em pri-
meira e segunda entrâncias.

Na mesma reunião, foi re-
cebida mensagem do governa-
dor com encaminhamento de 

emenda ao PL 4.339/17, de sua 
autoria, que autoriza a abertura 
de créditos suplementares em 
favor do Tribunal de Justiça e do 
Fundo Especial do Poder Judi-
ciário. O objetivo é alterar a dis-
tribuição do crédito ao fundo.



28 de junho de 2017 quartafeira – Assembleia Informa • 7

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. Votação em 1º turno

PL 2.953/15
Do deputado Thiago Cota. Institui a Semana de Prevenção, Conscienti-
zação e Combate à Obesidade em escolas públicas estaduais de Minas 
Gerais. Votação em turno único

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

PL 3.985/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Iturama o imóvel que especifica. Votação em 1º turno

PL 4.281/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de créditos 
adicionais em favor da Defensoria Pública, do Fundo Especial do Mi-
nistério Público e do DEER. Discussão em turno único

PRE 11/15
Do deputado Durval Ângelo. Institui a Comenda de Direitos Humanos 
Dona Helena Greco nas categorias Medalha Especial de Direitos Hu-
manos José Roberto Rezende e Deputado João Batista. Discussão em 
turno único

PLC 63/17
Do procuradorgeral de Justiça. Altera dispositivos da Lei Complemen-
tar 67, de 2003, que cria o Fundo Especial do Ministério Público. Dis-
cussão em 2º turno 

PLC 65/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei Complementar 91, de 
2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos esta-
duais. Discussão em 2º turno

PLC 64/17
Do procuradorgeral de Justiça. Altera dispositivos da Lei Complemen-
tar 66, de 2003, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor e o Conselho Gestor do Fundo. Discussão em 1º turno

PL 3.843/16
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 13.406, de 1999, que 
autoriza o governo do Estado a criar a Medalha Coronel José Vargas da 
Silva. Discussão em turno único

PL 4.672/13
Do Tribunal de Contas. Altera a Lei 19.572, de 2011, que dispõe sobre 
a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do tribunal. 
Discussão em 2º turno

PL 926/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre a celebração de parcerias 
entre o poder público e organizações de assistência social. Discussão 
em 2º turno

PL 1.094/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
ao município de Tombos o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 1.491/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Altera a destinação do imóvel de 
que trata a Lei 14.318, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao município de Piumhi o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 1.669/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Extrema o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 1.833/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Poder Executivo a doar 
ao município de São José do Goiabal o imóvel que especifica. Discus-
são em 2º turno

PL 2.560/15
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Poder Executivo a doar ao mu-
nicípio de Três Pontas o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.290/16
Do deputado Nozinho. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município 
de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.401/16
Do deputado Braulio Braz. Dispõe sobre a desafetação de bem público 
e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Muriaé o trecho 
que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.424/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de 
São Gotardo os imóveis que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.522/16
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Viçosa o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.675/16
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar ao mu-
nicípio de Betim o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 4.151/17
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Programa de Aprimoramen-
to da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social. 
Discussão em 2º turno

PL 4.154/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir o Serviço Social Autônomo Serviço Voluntário de Assistência Social 
(SSAServas). Discussão em 2º turno 

PL 4.183/17
Do Tribunal de Contas. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores do tribunal para o exercício de 2017. Dis-
cussão em 2º turno 

PL 212/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe o fornecedor de impedir ou dificultar 
a escolha pelo consumidor de posto de assistência técnica autorizada. 
Discussão em 1º turno

PL 1.498/15
Do deputado Rogério Correia. Dispõe sobre medidas de prevenção e 
combate à dengue no Estado. Discussão em 1º turno

PL 1.607/15
Do deputado Fábio Cherem. Dispõe sobre a conscientização da impor-
tância do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Discussão 
em 1º turno

PL 2.805/15
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Plano Estadual de Cultura. 
Discussão em 1º turno

PL 3.844/16
Do governador Fernando Pimentel. Institui a Política Estadual de Turismo. 
Discussão em 1º turno

PL 3.874/16
Do deputado André Quintão e outros. Estabelece medidas protetivas 
e procedimentos para os casos de violência contra os servidores da 
educação. Discussão em 1º turno

PL 4.057/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 13.084, de 1998, que au-
toriza o Poder Executivo a doar imóvel à Assprom. Discussão em 1º turno

PL 4.120/17
Do deputado Durval Ângelo. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Visconde do Rio Branco. Discussão em 1º turno

PL 4.121/17
Do deputado Durval Ângelo. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Visconde do Rio Branco. Discussão em 1º turno

PL 4.148/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 14.184, de 2002, que 
dispõe sobre o processo administrativo na administração pública esta-
dual. Discussão em 1º turno

PL 4.280/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 22.257, de 2016, que es-
tabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo. Discussão em 1º turno

PL 4.361/17
Do procuradorgeral de Justiça. Altera o Quadro de Pessoal dos Servi-
ços Auxiliares do Ministério Público. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA (cont.)
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8h30
• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – campa-

nha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo eletrônico
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de convida-
dos, o Projeto de Lei 18/15, do deputado Doutor Wilson Batista, que as-
segura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer da mama o 
acesso ao teste de mapeamento genético pelo SUS no âmbito do Estado. 
Requerimento: deputado Doutor Wilson Batista

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Nossa Senhora 
das Dores, de Belo Horizonte

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

da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parece-

res sobre 25 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 27/15 
(1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que define regras para o 
investimento em segurança por parte do governo do Estado

9h45
• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (auditório) – 

debater, com a presença de convidados, a diversidade e a tolerância, 
tendo em vista o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, e o papel do 
Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Requerimento: deputada Marília Campos e deputado Rogério Correia

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 2.014/15 (1º turno), do deputado Elismar Prado, que estabe-
lece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro

10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
I) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 3.676/16, 
da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o licencia-
mento ambiental e a fiscalização de barragens de rejeitos no Estado. 
Requerimento: deputados Thiago Cota, Dilzon Melo, Geraldo Pimenta e 
Glaycon Franco e deputada Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.048/17 (1º turno), da Defensoria Pública, que institui, no órgão, as car-
reiras de técnico e de analista

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, o fortalecimento da democracia e da defesa dos direitos. 
Requerimento: deputado Durval Ângelo

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Santa Maria, 
de Belo Horizonte

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

receres sobre 34 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.310/17 (1º turno), do governador, que autoriza o Ipsemg a receber, 
mediante dação em pagamento, imóvel de propriedade do INSS

• 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
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, a situação de depen-
dentes químicos que vivem na rua. Requerimento: deputado Antônio Jorge

15h15
• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a falta de regulamentação da atividade de piscicultura no 
Estado. Requerimento: deputado Alencar da Silveira Jr.

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião 

das 9h30
16 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – entregar voto de 
congratulações ao economista Edmar Bacha, por assumir cadeira da Aca-
demia Brasileira de Letras. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário 

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre três 
proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 2.805/15 (2º turno), 
do governador Fernando Pimentel, que institui o Plano Estadual de Cultura

16h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho III) 

– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.443/16 (1º turno), do deputado Fred Costa, que 
institui a Política de Mobilidade por Bicicletas

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

18h15
• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres de re-

dação final

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Importância das vacinas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (11/5) – Debate a Feira de 

Artesanato do Eldorado, em Contagem 
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal 
 6h TV Escola – História política de MG – Teleaula 18: Getúlio Vargas 

no Estado Novo
 6h30 Via Justiça – Planos de saúde 
 7h Zás – Cantor Tadeu Franco
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Polêmica na literatura infantil 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Político Genival Tourinho
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Polêmica na literatura infantil 
 20h Comissão de Educação (31/5) – Entrega de voto de 

congratulações ao irmão Dino Girardelli pelos relevantes serviços 
prestados à educação ao longo de 60 anos residindo no Brasil  

 21h Assembleia Debate – Conflitos no campo 
 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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