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Plenário aprova projeto sobre licença
O Projeto de Lei Complemen
tar (PLC) 71/17, que prorroga 
o prazo da licença médica dos 
servidores que já estavam 
afastados de suas funções 
quando foram desligados do 
Estado, em 31 de dezembro 
de 2015, após a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 100, de 2007, 
foi aprovado ontem, em 1º 
turno, pelo Plenário.

Os deputados aprova
ram a proposição com a su
bemenda nº 1 à emenda nº 1, 

a emenda nº 2 e a subemen
da nº 1 à emenda nº 4. As su
bemendas são de autoria da 
Comissão de Administração 
Pública, enquanto as emen
das nos 1, 2 e 4 foram apre
sentadas pelo deputado Ro
gério Correia (PT) em Plená
rio. Elas buscam evitar perda 
de direitos pelos servidores 
atingidos.

De autoria do governa
dor Fernando Pimentel, a 
proposição modifica a Lei 
Complementar 138, de 2016, 

de forma a permitir a prorro
gação, até 31 de dezembro 
de 2019, da licença médica. 
Atualmente, é permitido aos 
servidores que já estavam em 
licença médica a prorrogação 
do afastamento, desde que 
não seja ultrapassado o prazo 
máximo de 24 meses a contar 
da concessão inicial.
Defensoria Pública – O Ple
nário também aprovou o 
PL 4.616/17, da Defenso
ria Pública, que trata da re
visão anual dos subsídios, 

vencimentos e proventos 
dos membros e servidores 
da instituição. O projeto foi 
aprovado em 1º turno com 
a emenda nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. De 
acordo com o texto, será apli
cado o índice de 8,84%, refe
rente ao período de julho de 
2015 a julho de 2016.

O PLC 71/17 e o PL 4.616/17 
receberam, em seguida, pare 
ceres de 2º turno nas comissões 
(leia na página 5).
Continua na página 6

Mudança no licenciamento e fiscalização 
de barragens é aprovada em 1º turno

O Plenário aprovou diversas 
proposições ontem, na Reu
nião Ordinária, à tarde, e na 
Reunião Extraordinária, à 
noite. Uma delas foi o Proje
to de Lei (PL) 3.676/16, que 
estipula novas regras para o 
licenciamento ambiental e a 
fiscalização de barragens no 
Estado. A matéria, aprovada 
em 1º turno, é da Comissão 
Extraordinária das Barragens, 
criada pela ALMG em no
vembro de 2015, logo após o 

rompimento da Barragem de 
Fundão, em Mariana.

A tragédia destruiu o 
subdistrito de Bento Rodri
gues, provocou 19 mortes e 
poluiu diversos cursos d’água 
da Bacia do Rio Doce. A mine
radora Samarco, responsável 
pela estrutura que se rom
peu, está com as atividades 
suspensas na região.

O objetivo da proposição 
é viabilizar alternativas técni
cas à contenção de rejeitos, 

proibindo a construção de 
novas barragens com o méto
do conhecido por “alteamen
to a montante”, como o que 
foi utilizado em Fundão.

O licenciamento será or
ganizado em três etapas, que 
não poderão ser concomitan
tes: licença prévia (LP), licen
ça de instalação (LI) e licen
ça de operação (LO). Audiên
cia pública deverá ser realiza
da antes da análise do pedi
do da LP. O projeto também 

detalha o plano de segurança 
da barragem e exige sua apre
sentação junto com o pedido 
da LO. Além disso, passa a ser 
exigida a elaboração de um 
plano de ação de emergência.

O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 2, da 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
que tem o objetivo de con
ciliar o aumento da seguran
ça nas barragens de rejeitos 
de mineração com compen
sações proporcionais ao porte 
dos empreendimentos, sem 
impedir a atividade minerária.

O texto aprovado ainda 
assegura que as mulheres te
rão espaço e tempo em au
diências públicas realizadas 
no âmbito do licenciamento 
ambiental.
Taxas – Outro projeto sobre 
mineração, o PL 3.677/16, 
que altera a destinação de 
taxas e recursos do setor, não 
foi votado porque recebeu 
emendas em Plenário. Ele re
torna à Comissão de Adminis
tração Pública. O projeto é de 
autoria da Comissão Extraor
dinária das Barragens e con
templa medidas propostas na 
investigação do rompimento 
da Barragem de Fundão.

Projeto que trata do licenciamento, votado em Plenário, é da Comissão Extraordinária das Barragens

Guilherme Dardanhan
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CCJ considera constitucional projeto
sobre cessão de direitos creditórios

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) deu ontem 
pareceres pela constitucio
nalidade a três proposições 
do governador Fernando Pi
mentel. O Projeto de Lei (PL) 
4.844/17 dispõe sobre a ces
são de direitos creditórios 
originados de créditos tribu
tários do Estado. O relator, 
deputado Leonídio Bouças 
(PMDB), também presidente 
da comissão, manteve a for
ma original.

A proposição passou a 
tramitar em regime de ur
gência, atendendo a pedi
do de Pimentel encaminha
do ontem à ALMG. O proje
to segue agora para análise 
das Comissões de Adminis
tração Pública e de Fiscaliza
ção Financeira e Orçamentá
ria, que agendaram reuniões 
conjuntas para hoje.

Outro projeto de Pimen
tel considerado constitucio
nal foi o PL 4.838/17, que 

dispõe sobre os critérios pa
ra o atendimento de aciden
tes e emergências ambien
tais em ferrovias e rodovias 
envolvendo produtos perigo
sos. A matéria foi também à 
Comissão de Transporte, Co
municação e Obras Públicas 
e está pronta para ir a Plená
rio em 1º turno. 

Também passou na CCJ o 
PL 4.826/17, do governador, 
que dispõe sobre o programa 
de descentralização da exe

cução de serviços para enti
dades do terceiro setor. 
Acerto – A CCJ deu parece
res pela constitucionalidade, 
ainda, ao PL 4.318/17, do 
deputado Lafayette de An
drada (PSD), que trata da dis
tribuição para os municípios 
dos recursos de um possível 
acerto de contas entre Estado 
e União, e ao PL 4.566/17, do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), que trata da segurança 
em instituições bancárias.

COMISSÕES

Alunos de Caputira recebem homenagem
Os alunos da Escola Municipal 
João Paulo I, da cidade de Capu-
tira (Zona da Mata), foram 
homenageados ontem com a 
entrega de votos de congratu-
lações, em audiência pública da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. O motivo foi 
o recebimento por eles de prê-
mio na Mostra Simonesiense 
de Trabalhos Científicos, em 
Simonésia. Os estudantes 
apresentaram o projeto Horta 
Escolar: Preparo do Solo e Cul-
tivo de Orgânicos.

A autora do requerimen-
to de homenagem, deputa-

da Ione Pinheiro (DEM), o de-
putado Thiago Cota (PMDB) 
e a deputada Celise Laviola 
 (PMDB) destacaram a con-
quista dos alunos.

Também participaram da 
reunião o professor Cícero Pal-
meira Muniz de Carvalho, a 
inspetora da Superintendên-
cia Regional de Ensino de Ma-
nhuaçu, Maria Tereza Diniz, e 
o prefeito de Caputira, Celso 
Gonçalves Antunes. O aluno 
Eduardo Manoel Silva Perei-
ra agradeceu a todos os envol-
vidos que ajudaram no desen-
volvimento do projeto. 

Guilherme Bergamini

Vereador denuncia fechamento de escola
Setenta alunos com deficiên
cia de Monte Santo e Arce
burgo, no Sul de Minas, pode
rão ficar sem escola de aten
dimento especial em 2018. A 
denúncia foi feita ontem, em 
reunião da Comissão de Defe
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, pelo presiden
te da Câmara Municipal de 
Monte Santo, vereador Paulo 
Rubens Donnabella.

O motivo estaria ligado 
ao fechamento da Escola Es
pecial Padre Pascoal Berardo, 
em Monte Santo. Segundo o 
vereador, essa medida aten
deria orientações do Estado.

Para debater o assunto, 
a comissão convidou o supe

rintendente regional de Ensi
no de São Sebastião do Paraí
so (Sul), Alípio Mumic Filho, e 
a analista educacional Maísa 
Cláudia de Melo Barreto, mas 
nenhum dos dois compareceu.

Devido à ausência, parla
mentares da comissão apro
varam requerimento convo
candoos a prestarem escla
recimentos sobre as supos
tas orientações e sobre a de
cisão da Superintendência 
Regional de não abrir matrí
cula para 2018. 

Os deputados também 
aprovaram requerimento de 
visita à secretária de Estado 
de Educação, Macaé Evaris
to, e à subsecretária de Edu

cação Básica, Augusta Men
donça, para tratar do assun
to. Os requerimentos foram 
assinados pelo presidente da 

comissão, deputado Duarte 
Bechir (PSD), e pelos depu
tados Antonio Carlos Arantes 
 (PSDB) e Nozinho (PDT). 

Sarah Torres

Comissão aprovou visita à secretária de Educação
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Renovação de concessões é oportunidade
de recuperar malha ferroviária no Brasil
Autoridades e especialistas 
do setor ferroviário foram 
unânimes em afirmar que a 
Medida Provisória (MP) 752, 
transformada na Lei Federal 
13.448, de 2017, representa 
uma oportunidade única de 
promover a revitalização da 
malha ferroviária em Minas e 
no Brasil e gerar desenvolvi
mento econômico e mobilida
de urbana. A constatação foi 
feita no debate público Minas 
de Volta aos Trilhos, realizado 
ontem pela Comissão de De
senvolvimento Econômico.

A lei renova, com dez 
anos de antecedência, os 
contratos de concessão para 
uso das ferrovias no Brasil. 

O gerente de Projetos 
Ferroviários da Agência Na
cional de Transportes Terres
tres (ANTT), Jean Mafra, res
ponsável pela regulação do 
setor e das novas concessões, 
explicou que a Lei 13.448 bus
ca conciliar os objetivos do 
setor privado com as neces
sidades públicas. Ele lembrou 
que, quando da privatização 
das ferrovias, em 1996, os 
contratos priorizavam o trans
porte de cargas, sem contra
partida para a sociedade.

Mafra disse que as pror
rogações dos contratos estão 
sendo discutidas, desde 2015, 
na agência e por meio de au
diências públicas regionais, e 

que a ideia é converter os lu
cros das empresas em melho
rias para o setor ferroviário. 
“Os contratos devem estar de 
acordo com as boas práticas de 
regulação e fiscalização, além 
de ampliarem o compartilha
mento de infraestrutura e se
rem submetidos a participação 
e controle social”, salientou.

O membro da ONG Trem, 
André Tenuta Azevedo, apre
sentou um histórico do trans
porte ferroviário em Minas, co
mo forma de apontar o melhor 
caminho para essa modalida
de de transporte. De acordo 
com ele, a primeira linha mi

neira foi construída em 1867, 
e o ano de 1961 marcou o au
ge da malha ferroviária em Mi
nas e no Brasil, com a extensão 
de 8.450 quilômetros. A partir 
de então, seguiu-se um longo 
tempo de decadência.

“Como a ANTT só foi cria
da em 2001, houve um perío
do sem regulação. Agora, a 
MP 752 e a Lei 13.448 se mos
tram confusas, uma vez que 
permitem que as concessioná
rias assumam apenas corredo
res de exportação. Temos que 
aproveitar esse momento pa
ra mudar a realidade”, alertou.

Também apresentaram 

propostas diversas o repre
sentante da Sociedade Minei
ra de Engenheiros, José An
tônio Coutinho, o professor 
da Escola de Engenharia da 
UFMG Ronderson Hilário, o 
analista de tarifas da BHTrans, 
Nélson Dantas, o coordena
dor de obras ferroviárias do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), Marcelo Chagas, o di
retor Executivo da Associação 
Nacional de Transportes Fer
roviários (ANTF), Fernando Si
mões Paes, e a gerente de In
fraestrutura da Prumo Logís
tica, Célia Daumas.

Trens podem melhorar mobilidade urbana
O debate público teve a par
ticipação de diversos depu
tados, que defenderam a 
importância da malha fer
roviária como instrumento 
de melhoria da mobilidade 
urbana, assim como a reali
zação de audiências públicas 
para tratar da renovação dos 
contratos de concessão. A 
criação de uma frente parla
mentar também foi tratada.

O presidente da comis
são, deputado Roberto An
drade (PSB), disse que o que 
foi feito com as ferrovias foi 

um crime, uma vez que o pa
trimônio do povo brasileiro 
foi abandonado. O deputado 
João Leite (PSDB) defendeu a 
ampliação da malha ferroviá
ria mineira, em especial para 
o transporte de passageiros.

A deputada Marília Cam
pos (PT) afirmou que Minas 
está atrasada no que se re
fere à mobilidade urbana, já 
que há pouco investimento 
no transporte coletivo.

O deputado Antônio Jor
ge (PPS) destacou que há evi
dências nacionais e inter

nacionais da eficiência des
sa modalidade de transpor
te, mas que, no Brasil, a es
trutura está se deteriorando 
sem que nada seja feito. “O 
processo de renovação das 
concessões torna o momen
to propício para se buscar um 
objetivo mais efetivo”, disse.

Na opinião do deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
as rodovias estão em mau es
tado, matam milhares de pes
soas no Brasil e, ainda assim, 
são a principal via de trans
porte de passageiros. 

No fim da reunião, diver
sos parlamentares solicita
ram à ANTT que realize au
diências em diversas regiões 
mineiras, entre os quais a de
putada Celise Laviola (PM
DB) e os deputados Noraldi
no Júnior (PSC) e Isauro Ca
lais (PMDB). O deputado 
João Leite leu um documen
to intitulado “Carta de Minas 
Gerais: Minas de volta aos tri
lhos”, com as principais con
clusões do debate. O docu
mento será encaminhado ao 
governo federal.

Deputados e especialistas discutiram, em debate público, maneiras de ampliar o transporte ferroviário

Clarissa Barçante

COMISSÕES
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Presidente da Codemig diz que abertura
de capital não significa privatização

Transformar a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) 
em sociedade anônima de 
economia mista, conforme 
pretende o governo do Esta
do, não significa privatizar a 
empresa pública, uma vez que 
51% das ações com direito a 
voto continuariam sob con
trole do Estado. O argumento 
foi defendido ontem pelo pre
sidente da Codemig, Marco 
Antônio Castelo Branco. Ele 
participou de audiência da 
Comissão de Administração 
Pública para debater o Projeto 
de Lei (PL) 4.827/17, que pre
vê a transformação da empre
sa e tramita em 1º turno.

A reunião foi requerida 
pelo deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), que disse temer 
que o projeto, de autoria do 
governador Fernando Pimen

tel, venha priorizar a remu
neração de capitais privados, 
em detrimento do desenvol
vimento do Estado.

Questionamentos seme
lhantes foram feitos por ou
tros deputados de oposição, 
ao que Castelo Branco reba
teu frisando que a participa
ção do Estado continuará ma
joritária na companhia. Ele 
concordou que será preciso 
remunerar o investidor, mas 
disse que a intenção é atrair 
recursos para investimentos 
em Minas. “Não vamos ven
der a Codemig, e sim valorizar 
o potencial de Minas e seu de
senvolvimento, para atrair in
vestimentos”, declarou.
Oposição – O deputado Gus
tavo Valadares (PSDB), líder 
da Minoria, questionou o ges
tor da Codemig sobre a pre
cificação das ações estimada 

para o lançamento no merca
do e sobre onde seriam apli
cados os recursos oriundos 
das mudanças pretendidas. 
Castelo Branco alegou que 
questões sobre aplicações 
dos recursos e precificações, 
por razões legais, somente 
poderão ser divulgadas no 
futuro, a partir da elaboração 
do plano de negócios, uma 
das etapas exigidas para a 
abertura de capital.

O líder do bloco oposicio
nista Verdade e Coerência, de
putado Gustavo Corrêa (DEM), 
questionou por que o gover
no não fez constar do projeto 
original a necessidade de au
torização do Legislativo tam
bém quanto à forma como se
rá gasto o recurso oriundo das 
operações desejadas. O depu
tado Felipe Attiê (PTB) disse 
que por trás do projeto have

ria a intenção do governo de 
maquiar as finanças do Estado 
e de privatizar a Codemig.

O deputado Gil Pereira 
(PP) concentrou sua fala na 
defesa de emenda ao projeto 
definindo que 10% dos recur
sos oriundos da abertura do 
capital sejam revertidos a pro
jetos e à construção de barra
gens para o abastecimento de 
água em áreas de seca.
Governistas – O deputado 
André Quintão (PT), líder do 
bloco governista Minas Me
lhor, considerou consistente 
a apresentação de Marco 
Antônio Castelo Branco. Ele 
defendeu a abertura de ca
pital da Codemig porque ela 
estaria, na sua avaliação, em 
sintonia com o plano do go
verno de diversificação da 
economia regional para a re
dução das desigualdades.

O deputado Rogério Cor
reia (PT), 1º-secretário da 
 ALMG, endossou o que disse 
André Quintão, mas conside
rou pertinentes algumas crí
ticas da oposição e defendeu 
que o projeto não seja vota
do em definitivo pelo Plená
rio neste fim de ano.
Plenário – Após a audiência 
da Comissão de Administra
ção, o PL 4.827/17 recebeu 
parecer favorável da Comis
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, em 1º turno, 
e está pronto para ir a Plená
rio. O relator, deputado Car
los Henrique (PRB), opinou 
pela aprovação na forma do 
substitutivo no 1, da Comis
são de Constituição e Justiça, 
que faz adequações do ponto 
de vista da técnica legislativa.

Projeto do governador que transforma empresa em sociedade de economia mista foi debatido em audiência

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Contas de Pimentel passam na FFO
As contas do governador Fer
nando Pimentel referentes ao 
exercício de 2015 já podem 
ser apreciadas pelo Plenário, 
em turno único. Em reunião 
na tarde de ontem, a Comis
são de Fiscalização Financei
ra e Orçamentária (FFO) deu 

parecer sobre o Projeto de 
Resolução (PRE) 47/17, de 
autoria da própria comissão, 
que aprova as contas.

O relator, deputado Car
los Henrique (PRB), concor
dou com a decisão do Tri
bunal de Contas do Estado 

(TCE), o qual atestou que não 
foram encontrados indícios 
de má administração dos re
cursos públicos. Na avaliação 
do TCE, as falhas e deficiên
cias constatadas nessa pres
tação de contas não compro
meteram a gestão do Estado.

As contas de 2015 foram 
encaminhadas à  ALMG por 
meio de mensagem do gover
nador, que informa um défi
cit orçamentário de R$ 7,27 
bilhões, com receitas de 
R$  81,38 bilhões e despesas 
de R$ 88,66 bilhões. 



13 de dezembro de 2017 quarta-feira – Assembleia Informa • 5

Reajuste da Defensoria pode ir a 2º turno

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou, na noite de on
tem, parecer de 2º turno fa
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
4.616/17, que prevê recom
posição salarial de 8,84% aos 
servidores da Defensoria Pú
blica, retroativamente a 1º de 

maio de 2017. De autoria da 
própria Defensoria, a proposi
ção, que está pronta para re
tornar a Plenário, foi relatada 
pelo deputado Ulysses Gomes 
(PT), que opinou pela aprova
ção da matéria na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido. 
O novo texto busca adequar a 

proposta à técnica legislativa e 
esclarecer o alcance do proje
to. Mais cedo, o PL 4.616/17 
foi aprovado em Plenário, em 
1º turno (leia na capa).
Bens – A FFO aprovou ainda 
parecer de 2º turno favorável 
ao PL 4.799/17, do governa
dor Fernando Pimentel, que 
altera critérios de transferên
cia gratuita de bens, valores 
ou benefícios por órgãos e en
tidades da administração pú
blica estadual para programas 
sociais. A proposição agora 
está pronta para Plenário em 
2º turno. O relator, deputado 
Ulysses Gomes, opinou pela 
aprovação na forma do venci
do, com a emenda nº 1.

O projeto atualiza a Lei 
18.692, de 2009, em face do 
Plano Plurianual de Ação Go
vernamental (PPAG) 2016-
-2019. A emenda corrige um 
valor expresso no texto.
Bebidas – Em 1º turno, es

tá pronto para Plenário o PL 
3.218/16, do deputado An
selmo José Domingos (PTC), 
que libera o consumo de 
bebidas alcoólicas nos está
dios de futebol, em qualquer 
horário ou espaço. Ontem, 
ele recebeu parecer pela re
jeição da Comissão de Pre
venção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, na 
qual foi relatado pelo depu
tado Antônio Jorge (PPS).

O parecer cita estudos 
que identificaram a relação 
entre o consumo de bebi
das alcoólicas e a prática de 
violência. Nas Comissões de 
Constituição e Justiça, de Se
gurança Pública e de Desen
volvimento Econômico, o pro
jeto teve pareceres favoráveis. 

Diversos outros proje
tos passaram nas comissões, 
ontem. A cobertura comple
ta das reuniões está no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

Ampliação da licença de servidores
está pronta para retornar a Plenário

A Comissão de Administração 
Pública emitiu ontem pare
cer de 2º turno favorável ao 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC)  71/17, do governador 
Fernando Pimentel, que havia 
sido aprovada mais cedo em 
Plenário, em 1º turno (leia na 
capa). A matéria prorroga o 
prazo para licença médica dos 
servidores atingidos pela de
claração de inconstituciona
lidade da Lei Complementar 
100, de 2007.

O relator, deputado Cris
tiano Silveira (PT), opinou pela 
aprovação do projeto na forma 
do vencido. Sendo assim, o PLC 
71 já pode seguir para análise 
do Plenário em 2º turno.

A matéria altera a Lei Com
plementar 138, de 2016, que 
dispõe sobre a licença para tra
tamento de saúde dos servi
dores atingidos pela decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalida
de 4.876. O objetivo é ampliar 

o prazo máximo de licença pa
ra o tratamento de saúde des
sa categoria de servidores para 
31 de dezembro de 2019.

O vencido determina que, 
quando o servidor estiver 
aguardando inspeção médica 
oficial ou decisão da junta mé
dica (ou sua publicação), con
tinuará com direito a assis
tência médica, odontológica 
e hospitalar do Ipsemg.

O texto estabelece ainda 
que o beneficiário licenciado 
para tratamento de saúde na 
data de publicação da lei terá 
direito aos reajustes concedi
dos ao servidor em atividade, 
considerandose, para tanto, 
o cargo, o nível e o grau ocu
pados em 31 de dezembro de 
2015, e ao 13º salário.

O texto prevê também que 
o beneficiário que tiver a licen
ça para tratamento de saúde 
reestabelecida poderá ser apo
sentado pelo Ipsemg se cum
prir, até a data final do restabe
lecimento, os requisitos previs

tos na Constituição Federal.
Bombeiros civis – Também 
passou na Comissão de Ad
ministração, em 2º turno, o 
PL 3.862/16, do governador 
Fernando Pimentel, que re
gula a prática de atividades 
de competência do Corpo de 
Bombeiros Militar por volun
tários, profissionais e institui
ções civis. O relator, deputado 

Cristiano Silveira, opinou pela 
aprovação na forma do substi
tutivo nº 1 ao vencido, da Co
missão de Segurança Pública, 
que também analisou a ma
téria ontem. Nessa comissão, 
ela foi relatada pelo deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

O substitutivo nº 1 corrige 
alguns termos da proposição e 
atualiza o valor de multas.

Comissão de Administração deu parecer favorável ao PLC 71

FFO também deu aval a projeto sobre transferência de bens

Willian Dias

Daniel Protzner

COMISSÕES
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Proposições regulam testes com animais
e comercialização e uso de agrotóxicos 

Continuação da capa
Diversas proposições de au
toria dos deputados foram 
aprovadas ontem, na Reu
niões Ordinária e Extraor
dinária de Plenário. O Pro
jeto de Lei (PL) 2.844/15, 
dos deputados Fred Costa 
(PEN) e Noraldino Júnior 
(PSC), proíbe a utilização 
de animais em testes para 
o desenvolvimento de cos
méticos. Ele passou em 1º 
turno. O texto votado veda 
a utilização de animais pa
ra desenvolvimento, experi 
mento e teste de perfumes 
e outros produtos cosméti
cos e de higiene pessoal.

Do deputado Fábio Che
rem (PSD), foi aprovado, 
em 1º turno, o PL 1.023/15, 
que trata das regras de co
mercialização de agrotóxi
cos. A proposição altera a 
Lei 10.545, de 1991, que dis
põe sobre produção, comer
cialização e uso desses pro
dutos, inserindo nela o ar
tigo 8º-A. Esse dispositivo 
obriga os revendedores a 
informarem mensalmente, 
às Secretarias de Estado de 
Meio Ambiente, de Saúde e 
de Agricultura, a quantidade 
dos agrotóxicos adquiridos e 
comercializados, nominan
do-os e qualificando-os.

Outra matéria aprovada 
em 1º turno foi o PL 2.874/15, 
que modifica as normas para 
habilitação sanitária de esta
belecimento agroindustrial 
de pequeno porte. A proposi

ção, de autoria dos deputados 
Fabiano Tolentino (PPS) e An
tonio Carlos Arantes  (PSDB), 
tem como objetivo adequar a 
Lei 19.476, de 2011, que tra
ta dessa habilitação sanitária, 
às mudanças no Sistema Uni
ficado de Atenção à Sanida
de Agropecuária e no Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Pro
dutos de Origem Animal, pro
movidas pelo Decreto Federal 
8.471, de 2015.
Habitação – Os deputados 
também votaram favoravel
mente ao PL 1.622/15, que 
trata da destinação prioritá
ria de unidades habitacionais 
às famílias que residem em 
áreas de risco. De autoria do 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), a matéria passou 
em 1º turno.

Ainda em 1º turno, foi 
aprovado o PL 3.294/16, do 
deputado João Leite (PSDB), 
que visa proibir que clubes 
recreativos exijam dos acom
panhantes de menores, ido
sos e convidados de frequen
tadores o uso de uniformes. 

O PL 1.356/15, que de
termina a devolução de ma
trícula a estudante que desis
tir de curso superior, foi apro
vado em 1º turno. Seu autor 
é o deputado Alencar da Sil
veira Jr. (PDT). 

Do deputado Sargen
to Rodrigues (PDT) e outros, 
passou em 1º turno a Propos
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 12/15, que tem o ob
jetivo de estabelecer prazo 

para a conclusão de proces
sos administrativos no servi
ço público estadual. 

Em 2º turno, foi apro
vado o PL 3.876/16, do de
putado Antônio Jorge (PPS), 
que estabelece critérios para 
a instituição de datas come
morativas. O objetivo é as
segurar que as datas come
morativas inseridas no calen
dário oficial do Estado sejam 
relevantes. 
Justiça – Dois projetos apro
vados ontem, em 1º turno, 
são de autoria do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). O Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 70/17, 
altera a Lei Complementar 
59, de 2001, que contém a 
organização e divisão judiciá
rias do Estado. Entre outras 
coisas, a proposição garante 
aos juízes e desembargado
res o direito de vender 60 

dias de fériasprêmio a cada 
ano, caso elas tenham sido 
requeridas e indeferidas. 
Atualmente, a Lei Comple
mentar 59 só permite que 
essas férias, adquiridas a 
cada cinco anos, sejam inde
nizadas financeiramente por 
ocasião da aposentadoria.

Também passou o PL 
4.543/17, que trata da acumu
lação e extinção de serventias 
em três comarcas mineiras. 

O TJMG é objeto, ainda, 
do PL 4.720/17, do governa
dor Fernando Pimentel, que 
autoriza a abertura de cré
dito suplementar ao tribu
nal, até o valor de R$ 31,7 mi
lhões. A matéria foi aprovada 
em turno único.

Diversos outros projetos 
foram apreciados em Plenário, 
ontem. A cobertura completa 
das reuniões está no Portal da 
Assembleia (almg.gov.br).

Parlamentares votaram diversos projetos, em duas reuniões

Guilherme Dardanhan

13º salário 
O deputado Sargento Rodrigues 
(PDT) reproduziu entrevista 
do governador Fernando Pi
mentel na qual ele diz não 
ter certeza sobre a data de 
pagamento do 13º salário 
dos servidores. “O governa
dor, agora, fala que o secre
tário da Fazenda é que sabe. 
Cada dia é uma desculpa. Ele 
está enganando o servidor”, 

criticou o deputado. Sargen
to Rodrigues salientou que 
o servidor precisa do 13º 
inclusive para pagar dívidas 
geradas pelo escalonamento 
dos salários, que já dura dois 
anos. Ele também criticou o 
pedido de urgência do go
vernador na tramitação do 
projeto de venda de ações 
da Codemig. Segundo o 
parlamentar, na mesma en

trevista, Pimentel havia dito 
não ter pressa nessa nego
ciação. Em aparte, o deputa
do João Leite (PSDB) afirmou 
que após a base do governo 
ser duramente criticada por 
aprovar aumento de imposto 
sobre combustível, o gover
nador desistiu do aumento. 
“Ele é como a biruta de aero
porto, que vai de acordo com 
o vento”, disse.

ORADORES
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Reunião Extraordinária (18 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária, exceto os PLs 4.827/17, 4.844/17 
e 3.218/16 e o PLC 9/15

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 895/15

Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política de Prevenção e Con
trole do Diabetes em Crianças e Adolescentes. Votação em 1º turno

PL 4.827/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a transformação da  Codemig 
em sociedade de economia mista. Discussão em 1º turno (urgência)

PL 4.844/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários. Discus
são em 1º turno (urgência)

PLC 71/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei Complementar 138, de 2016, 
que dispõe sobre a licença de saúde dos servidores atingidos pela declara
ção de inconstitucionalidade da Lei 100, de 2007. Discussão em 2º turno

PLC 9/15
Do deputado Roberto Andrade. Regula os direitos dos não optantes de que 
trata o § 2º do art. 48 da Lei Federal 8.935, de 1994. Discussão em 1º turno

PL 422/15
Do deputado Fred Costa. Institui a Semana do Controle de Zoonoses. 
Discussão em turno único

PL 1.370/15
Da deputada Ione Pinheiro. Institui a Semana da Pastoral da Criança 
Zilda Arns. Discussão em turno único

PL 2.141/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Fun
dação Dr. José Maria dos Mares Guia. Discussão em 2º turno

PL 3.862/16
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a prática de ativida
des da competência do Corpo de Bombeiros Militar por voluntários e 
instituições civis. Discussão em 2º turno

PL 4.434/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
a Manhuaçu. Discussão em 2º turno

PL 4.543/17

Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a acumulação e a extinção das 
serventias que especifica. Discussão em 2º turno

PL 4.799/17
Do governador Fernando Pimentel. Atualiza, em face do PPAG, a Lei 
18.692, de 2009, que uniformiza os critérios de transferência de bens 
por órgãos e entidades públicos. Discussão em 2º turno

PL 11/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Altera o art. 2º da Lei 13.465, de 
2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins 
de concessão de benefícios. Discussão em 1º turno

PL 1.431/15
Do deputado Arlen Santiago. Proíbe a cobrança de taxa de assessoria 
técnico-imobiliária. Discussão em 1º turno

PL 1.454/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Estabelece prazo para manifesta
ção dos órgãos do Executivo. Discussão em 1º turno

PL 3.218/16
Do deputado Anselmo José Domingos. Altera a Lei 21.737, de 2015, 
que dispõe sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos está
dios de futebol. Discussão em 1º turno

PL 3.449/16
Do deputado Antônio Jorge. Obriga a inserção em cardápios de frase 
de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas. Discussão em 1º turno 

PL 3.966/16
Do deputado Cristiano Silveira. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Ponte Nova. Discussão em 1º turno

PL 4.737/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Segurança Alimentar. Discussão em 1º turno

PL 4.751/17
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Acrescenta dispositivos à Lei 
17.785, de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da 
pessoa com deficiência a espaços de uso público. Discussão em 1º turno

PL 4.838/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre os critérios para o 
atendimento de acidentes e emergências em ferrovias e rodovias, en
volvendo produtos perigosos. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de 

Santa Cruz de Chapada do Norte
9 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Confins/Belo Ho
rizonte) – visitas aos Aeroportos de Confins e da Pampulha para verificar, 
juntamente com força-tarefa do Procon Assembleia, a possível prática 
abusiva de publicidade enganosa por parte da Associação Brasileira de 
Empresas Aéreas. Requerimento: deputado Felipe Attiê

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir apresentação do relatório de infor
mações do SUS no Estado. Requerimento: deputados Carlos Pimenta, Dou
tor Wilson Batista, Bonifácio Mourão, Doutor Jean Freire e Geraldo Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com a 

presença de convidados, os trabalhos da Comissão da Verdade em Mi
nas Gerais. Requerimento: deputado Durval Ângelo

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

votar pareceres sobre 12 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.844/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre a ces
são de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários

• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 
duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.390/17 
 (2º turno), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio cul
tural do Estado o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório SE) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.380/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, que 

dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Especial
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Serraria Souza Pinto) – reunião preparatória 
10h15

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho III) – discutir e votar 
pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
1.356/15 (2º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a 
devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior

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

receres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.736/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o 
Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo

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

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari
nho I) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 1.023/15 (2º turno), do deputado Fábio 
Cherem, que altera a Lei 10.545, de 1991, a qual dispõe sobre a produ
ção, a comercialização e o uso de agrotóxicos

• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – discutir e votar pareceres 
sobre 12 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 1.083/15 
(2º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que limita o acesso aos da
dos de boletins de ocorrência

11 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – discutir e vo

tar pareceres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.340/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a 
Lei 20.826, de 2013, a qual institui o Estatuto Mineiro da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Dinheiro do futuro
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Direitos Humanos (13/9) – Debate as violações 

dos direitos humanos dos servidores aposentados de Ipatinga, 
tendo em vista a falta de pagamento da complementação da 
aposentadoria

 5h15 Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 
Antonio Gameiro e Wladimir Dias

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Mudanças na Lei Maria da Penha
 7h Zás – Cantor Sérgio Moreira 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Impacto das chuvas em Minas 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária  
 12h Memória e Poder – Jurista e jornalista Anis José Leão 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões 
 13h45 Assembleia 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 – Impacto das chuvas em Minas 
 20h Narrativas – Documentário Na lei ou na marra: 1964, um 

combate antes do golpe   
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 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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14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa
receres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.827/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza 
a transformação da Codemig em sociedade de economia mista

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

• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – mesma pauta da reunião 
das 10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari
nho IV) – discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 1.023/15 (2º turno), do deputado Fábio 
Cherem, que altera a Lei 10.545, de 1991, a qual dispõe sobre a produ
ção, a comercialização e o uso de agrotóxicos

15 horas
• Comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orça

mentária (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.844/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre a cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 286/15 (1º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às mar
gens das rodovias nos trechos de áreas urbanas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e 
votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 3.749/16 (1º turno), dos deputados Antonio Carlos Arantes, 
Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues, que cria o Plano Estadual de 
Segurança e Defesa no Campo

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – mesma pauta 
da reunião das 11 horas

15h15
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – mesma 

pauta da reunião das 10h15
15h30

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.333/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, 
que institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 
III) – mesma pauta da reunião das 10 horas

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

15h45
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 3.294/16 (2º turno), do deputado João Leite, que proíbe a 
exigência de uniforme para acompanhantes de frequentadores de clu
bes recreativos 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 10 

horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 10 horas
16h15

• Comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamen
tária (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião das 15 horas

16h30
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
17 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 14h30 

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

18h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

mesma pauta da reunião das 15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari

nho I) – mesma pauta da reunião das 14h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – mesma pau

ta da reunião das 15 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re

dação final
19 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 14h30 

ACONTECE HOJE (cont.)


