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ALMG recebe emendas do governador
aos projetos do orçamento e do PPAG

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
emendas do governador 
Fernando Pimentel aos pro-
jetos de lei do orçamento 
do Estado para 2018 (PL 
4.666/17) e da revisão do 

Plano Plurianual de Ação 
Governamental, o PPAG (PL 
4.665/17). De acordo com o 
Poder Executivo, as mudan-
ças são necessárias para 
atualizar as peças orça-
mentárias, tendo em vista 

novas diretrizes legais do 
governo federal contidas 
no Decreto 9.220, do dia 4 
de dezembro. Essas regras 
são condicionantes para a 
renegociação da dívida de 
Minas com a União.

Minas Gerais já formali-
zou sua adesão ao Plano de 
Auxílio aos Estados, relativo 
ao acordo da dívida, que teve 
suas condições estabeleci-
das pela Lei Complementar 
Federal 156, de 2016. Com 
isso, entre outros benefícios, 
poderá alongar em 20 anos o 
prazo de pagamento dos dé-
bitos com a União, estimados 
em R$ 87,2 bilhões.

Como contrapartida, du-
rante dois anos o Estado terá 
de limitar o crescimento anual 
das despesas primárias cor-
rentes à variação da inflação 
medida pelo IPCA. O Decreto 
9.220 alterou a regra para 
apurar o teto dos gastos.

Foram encaminhadas 
quatro emendas. Uma delas, 
a emenda nº 1 ao projeto do 
orçamento, altera o valor da 
receita estimada, de R$ 92,42 
bilhões para R$ 92,97 bilhões. 
Muda também o montante 
da despesa, de R$ 100,60 bi-
lhões para R$ 101,05 bilhões. 
Com isso, o déficit para 2018 
cai de R$ 8,18 bilhões para R$ 
8,08 bilhões, redução de cer-
ca de R$ 100 milhões.

Prorrogação de licença passa em 2º turno
Os deputados aprovaram on-
tem diversas proposições em 
Plenário. Na Reunião Ordiná-
ria, foi aprovado em 2º turno 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 71/17, que prorro-
ga 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.

A proposição passou na for-
ma do vencido, com a emenda 
nº 1, apresentada em Plenário 
pelos deputados Sargento Ro-

drigues (PDT), André Quintão 
(PT), Agostinho Patrus Filho 
(PV), Gustavo Corrêa (DEM), 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
Gustavo Valadares (PSDB) e 
Durval Ângelo (PT).

De autoria do governa-
dor Fernando Pimentel, o 
projeto modifica a Lei Com-
plementar 138, de 2016, de 
forma a permitir a prorroga-
ção, até 31 de dezembro de 
2019, da licença médica. 

A emenda nº 1 acrescen-
ta ao projeto artigo que inclui 
dispositivos no Estatuto do 
Funcionário Público Civil do 
Estado (Lei 869, de 1952), 

na Lei Orgânica da Polícia Ci-
vil (Lei 5.406, de 1969) e no 
Código de Ética e Disciplina 
dos Militares (Lei 14.310, 
de 2002). Esses dispositivos 
preveem que o não atendi-
mento, o descumprimento 
ou a recusa da convocação 
de comissão da ALMG para 
prestar informação sobre as-
sunto inerente às atribuições 
do cargo que o servidor ocu-
pa constituirá pena de sus-
pensão (no caso do Estatuto 
do Funcionário Público) ou 
transgressão disciplinar.

Outros dois projetos do go-
vernador foram aprovados em 

2º turno. O PL 4.799/17 alte-
ra critérios de transferência 
de bens da administração 
pública para programas so-
ciais, a fim de adequá-los 
ao PPAG. O PL 3.862/16 re-
gula a prática de atividades 
de competência do Corpo 
de Bombeiros Militar por 
voluntários, profissionais e 
instituições civis. 

Ainda passou em 2º tur-
no um projeto do Tribunal de 
Justiça, o PL 4.543/17, que 
trata da acumulação e da 
extinção de serventias carto-
riais em três comarcas. 
Continua na página 6

Deputados aprovaram projeto que beneficia servidores atingidos por inconstitucionalidade da Lei 100

 Willian Dias
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Comissão da Verdade apresenta relatório
e compara momento atual à ditadura

A comparação entre a dita-
dura que perdurou no Bra-
sil de 1964 a 1985 e o atual 
momento político deu o tom 
da audiência realizada ontem 
pela Comissão de Direitos 
Humanos. Na ocasião, foi 
apresentado o relatório final 
da Comissão da Verdade em 
Minas Gerais (Covemg), que 
apurou, durante quatro anos, 
os casos de violação de direi-
tos na ditadura.

“Talvez os tanques mi-
litares tenham sido substi-
tuídos por togas da Justiça, 
mas os demais atores são os 
mesmos: latifundiários, em-
presários, setores conserva-
dores das igrejas. Entender 
a ditadura militar é essencial 
para entender o momento 
de ruptura democrática que 
vivemos agora”, disse o coor-
denador da Covemg, Robson 
Sávio Reis Souza.

A maioria dos convida-
dos fez paralelos entre o gol-
pe de 1964 e o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, 
que consideraram um re-
trocesso democrático. Para 
Robson Sávio, muito do que 

acontecia na ditadura se ob-
serva hoje, como a criminali-
zação da política e dos parti-
dos como forma de afastar os 
cidadãos das decisões.

“A invasão das univer-
sidades públicas, a política 
de intimidação, tudo isso 
não deveria ter acontecido 
no passado e não deveria 
acontecer hoje”, completou 
outro integrante da Covemg, 
Carlos Melgaço.

A recente condução coer-
citiva do reitor, da vice-reito-
ra e de professores da UFMG 
pela Polícia Federal (PF) foi 
repudiada pelos presentes. 
O deputado Cristiano Silveira 
(PT), presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, afir-
mou que a Corregedoria da 
PF abriu processo para apu-
rar abusos nesse caso.
Memória – Também foi con-
senso entre os convidados a 
importância de se conhecer 
a história e de se preservar 
a memória para que a de-
mocracia brasileira avance. 
“Lembrar também é uma 
forma de resistência”, disse 
Celina Albano, da Covemg. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) ressaltou que é im-
portante que essa história 
seja contada a todos, espe-
cialmente aos mais jovens.

O deputado Durval Ân-
gelo (PT), que requereu a 
audiência, lembrou que a 
Comissão da Verdade foi cria-
da pela Lei 20.765, de 2013, 
que tramitou na ALMG como 
projeto de lei. “Fui relator do 
projeto e nosso esforço foi 
para garantir uma lei que re-

presentasse o desejo dos que 
lutaram contra a ditadura e a 
venceram, com ampla parti-
cipação da sociedade”, disse.

O parlamentar destacou 
que é preciso continuar a mo-
bilização pela democracia. “O 
corte diário de direitos que 
estamos vivendo confirma 
o golpe que foi dado contra 
uma presidente democratica-
mente eleita. E isso demons-
tra que nossa luta precisa ser 
permanente”, afirmou.

Defesa da democracia pautou audiência pública

Ricardo Barbosa

Coronel fala sobre problemas em unidade

O comandante da 1ª Região 
da Polícia Militar (RPM), co-
ronel Winston Coelho Costa, 
disse ontem que os praças 
da corporação não serão 
mais utilizados como pedrei-
ros nas obras de reforma da 
6ª Companhia, no Centro de 

Belo Horizonte. Ele foi ouvido 
pela Comissão de Segurança 
Pública a respeito dessa e de 
outras irregularidades cons-
tatadas na unidade, em visita 
no dia 24 de outubro.

O oficial substituiu os co-
mandantes da 6ª Companhia, 

major Renato Salgado Gil, e 
do 1º Batalhão, tenente-co-
ronel Eduardo Felisberto Al-
ves, que não compareceram 
a reuniões anteriores para 
as quais foram convocados 
a prestar esclarecimentos. 
Ele pediu desculpas pela au-
sência dos subordinados, em 
virtude de estarem desempe-
nhando outras atividades.

O coronel comentou ou-
tros problemas na unidade e 
disse que vai encaminhar ao 
comando da corporação pe-
dido de providências da co-
missão para mudança das 
escalas de trabalho, a fim 
de evitar jornadas excessi-
vas para os policiais. 

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), destacou, en-
tre outras situações, a gravi-

dade do desvio de função dos 
militares. “Se o comando da 
corporação aceitar isso, não 
pode mais reclamar da falta 
de efetivo”, disse ele. 

“Não há explicação que 
justifique três sargentos traba-
lhando como pedreiros e dois 
cabos virando massa como 
serventes, quando faltam poli-
ciais nas ruas”, ressaltou o de-
putado João Leite (PSDB).

Para o deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), os comandan-
tes da PM têm que fazer mila-
gre para manter a corporação 
funcionando, por inoperância 
do governo do Estado. 

O deputado André Quin-
tão (PT) rebateu as críticas ao 
governo e lembrou o esforço 
do coronel para melhorar a in-
fraestrutura das unidades, num 
cenário de recursos escassos.

 Comissão cobrou fim do desvio de função de militares

Guilherme Bergamini
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Governo admite que despesa obrigatória
com saúde não será cumprida neste ano

O secretário adjunto de Esta-
do de Saúde, Nalton Sebas-
tião Cruz, afirmou aos depu-
tados da Comissão de Saúde 
que a execução financeira mí-
nima para o setor, referente a 
12% do orçamento e prevista 
na Constituição Federal, não 
será cumprida em 2017. A 
informação foi dada ontem, 
em audiência pública para 
apresentação do relatório so-
bre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Estado.

De acordo com Cruz, a si-
tuação financeira do Estado é 
de calamidade e este ano mar-
ca o ápice da falta de recursos. 
Para o secretário adjunto, a 
perspectiva para 2018 é me-
lhor, uma vez que poderão 
ser utilizados recursos prove-
nientes do recolhimento do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA), assim como o aumen-
to da arrecadação por meio 
de reajuste de impostos e 
pela expectativa de negocia-
ção da dívida da União com 
os estados referente às per-
das da Lei Kandir (que deso-
nerou as exportações).

A assessora de Planeja-
mento da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), Poliana 

Lopes, disse que, do cumpri-
mento do mínimo constitu-
cional para a área, até o dia 5 
de dezembro, o empenho foi 
de 70% do total de recursos, 
mas o valor pago até agora 
totaliza apenas 43%. 

Diante desse cenário, o 
desembargador do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), Renato Dresch, disse 
que a baixa execução orça-
mentária se transforma em 
judicialização da saúde. Ele 
defendeu, então, um aper-
feiçoamento desse tipo de 
análise jurídica no tribunal e 
lamentou a falta de autono-
mia da SES, que fica sujeita às 
determinações da Secretaria 
de Estado de Fazenda.

O representante do Con-
selho Estadual de Saúde, Fa-
brício Simões, destacou que 
as principais consequências 
da crise recaem sobre os mu-
nicípios. Segundo ele, os pre-
feitos estão sendo obrigados 
a gastar mais de 30% dos seus 
orçamentos com a saúde, em 
especial na atenção básica. 
Punição – O presidente da 
comissão, deputado Carlos 
Pimenta (PDT), lamentou o 
fato de os recursos para a 
saúde não estarem aplicados 

em sua totalidade, conforme 
prevê o mínimo constitucio-
nal. “A repercussão disso é 
o fechamento de hospitais 
e o mau atendimento ao ci-
dadão. O Tribunal de Contas 
permite que o Estado não 
cumpra as despesas obriga-
tórias, enquanto os prefeitos 
são punidos”, afirmou.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) disse que a calamida-
de financeira não pode ser co-
locada como justificativa para 
todos os problemas. Segundo 
ele, os passivos estão se acu-
mulando e, no fim deste ano, 
o Estado vai dever à sociedade 

o valor equivalente ao de um 
orçamento inteiro. 

O deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD) criticou a 
falta de planejamento dos 
governos e disse que o pro-
blema maior é o de gestão.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) concordou 
com a necessidade do cum-
primento do mínimo consti-
tucional, mas ponderou que 
o atual governador não pode 
ser responsabilizado pela crise 
financeira. “O que acontece 
em Minas Gerais e em outros 
estados é reflexo da má ges-
tão do governo central”, disse.

Audiência teve apresentação de relatório do SUS

Guilherme Bergamini

Bagagem paga não afeta passagens

Apesar da cobrança pelo des-
pacho de bagagens em voos 
nacionais, os preços das pas-
sagens aéreas não caíram. Foi 
o que constatou a Comissão 

de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte, ontem, em 
visita ao Aeroporto Inter-
nacional de Confins. A co-
missão acompanhou ação 

de fiscalização realizada pelo 
Procon Assembleia.

O presidente da comis-
são, deputado Felipe Attiê 
(PTB), e o coordenador do 
Procon Assembleia, Marcelo 
Barbosa, foram aos balcões 
das companhias áreas para 
apurar o preço das passagens 
e verificar como as empresas 
estão informando e atenden-
do os consumidores.

Felipe Attiê afirmou que 
foi possível constatar que os 
preços permanecem altos. 
Segundo ele, a comissão vai 
repassar as informações ao 
Ministério da Justiça, onde 
tramitam processos sobre 
o assunto. “Não podemos 
deixar o consumidor ser tra-

tado como bobo. Vamos co-
brar essa queda nos preços 
das passagens”, afirmou o 
parlamentar. 

Marcelo Barbosa lem-
brou que a Associação Bra-
sileira de Empresas Aéreas 
chegou a fazer publicidade 
anunciando a diminuição no 
preço das passagens, devido 
à cobrança pelas bagagens. 
“Entretanto, constatamos in 
loco que isso não ocorreu”, 
declarou. Ele acrescentou 
que o Procon Assembleia 
vai encaminhar um relatório 
sobre o assunto à comissão. 
O documento poderá ser 
enviado ao Ministério Pú-
blico para que providências 
sejam tomadas.

Comissão acompanhou ação de fiscalização do Procon

Clarissa Barçante
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Transformação da Codemig em sociedade
de economia mista pode voltar a Plenário
A Comissão de Administração 
Pública aprovou ontem pare-
cer pela rejeição das emendas 
nºs 1 a 5 ao Projeto de Lei (PL) 
4.827/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que autoriza 
o Poder Executivo a transfor-
mar a Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) em 
sociedade de economia mista. 
Com isso, a matéria pode ser 
votada em 1º turno no Ple-
nário. Ela estava na pauta de 
votações, ontem, mas teve de 
retornar à comissão por causa 
da apresentação de emendas. 

A emenda nº 1, do depu-
tado Gil Pereira (PP), acrescen-
ta artigo destinando recursos 
oriundos da abertura de capi-
tal da Codemig à construção 
de barragens para abasteci-
mento de água na área mineira 
da Sudene. A emenda nº 2, do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), acrescenta parágrafo 
ao artigo 1º, com a finalidade 
de destinar esses recursos a 
investimentos em segurança 
pública. A emenda nº 3, do 
deputado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), pede que 3,5% das 
ações da Codemig sejam con-
vertidos no desenvolvimento 
tecnológico da produção de 
café, leite e derivados. 

Já a emenda nº 4, do depu-
tado Bosco (Avante), deman-
da 3% desses recursos para a 
compensação socioambiental 
da zona de amortecimento, 

que fica dez quilômetros ao re-
dor das minas de propriedade 
da Codemig. Por fim, a emen-
da nº 5 prevê que os recursos 
sejam destinados à quitação 
da dívida do governo estadual 
com os municípios, na área 
da saúde. Essa sugestão é de 
autoria de diversos deputa-
dos da oposição.

O relator, deputado João 
Magalhães (PMDB), que pre-
side a comissão, justificou que 
as emendas têm propósito 
semelhante, ou seja, vincular 
a receita obtida com a futura 
venda das ações da Codemig a 
uma finalidade específica. Ele 
argumentou que os conteú-
dos esbarram em obstáculo 

constitucional, uma vez que 
matérias orçamentárias são 
de competência privativa do 
chefe do Poder Executivo.
Taxa de mineração – Tam-
bém pode ir a votação em 
Plenário, em 1º turno, o PL 
3.677/16, da Comissão Extra-
ordinária das Barragens, que 
altera a destinação de recur-
sos arrecadados com taxas 
do setor minerário, a fim de 
beneficiar o Sistema Estadual 
de Meio Ambiente. Ele estava 
na ordem do dia do Plenário 
de terça-feira, mas também 
recebeu emendas.

Ontem, a Comissão de 
Administração Pública emi-
tiu parecer sobre essas pro-

postas. O relator, deputado 
João Magalhães, opinou pela 
aprovação de duas emendas 
e pela rejeição de outras três.
Cotas – Outro projeto anali-
sado pela Comissão de Ad-
ministração que está pron-
to para ir a Plenário, em 1º 
turno, é o PL 4.355/17, do 
governador, que estabele-
ce cotas para o ingresso de 
estudantes negros no curso 
de Administração Pública da 
Escola de Governo da Funda-
ção João Pinheiro (FJP). O re-
lator na comissão, deputado 
João Magalhães, apresentou o 
substitutivo nº 3, que incorpo-
ra emenda encaminhada pelo 
próprio Poder Executivo.

Comissão de Cultura discorda de emenda
Em reunião realizada on-
tem, a Comissão de Cultura 
deu parecer pela rejeição 
da emenda nº 1 ao Projeto 
de Lei (PL) 4.450/17, do go-
vernador Fernando Pimen-
tel, que institui o Sistema 
Estadual de Cultura (Siec). 
Sendo assim, o PL 4.450/17 
pode ser votado em 1º tur-
no pelo Plenário.

A emenda, de autoria 
do deputado Carlos Henri-
que (PRB), foi apresentada 

durante as discussões em 
Plenário, na terça-feira (12). 
Ela altera o artigo 8º da pro-
posição com o intuito de ve-
dar a promoção de projetos 
culturais referentes à ideo-
logia de gênero e o estímu-
lo a eles. Na justificativa do 
parlamentar, essas iniciati-
vas poderiam desconstruir 
a visão de família, do matri-
mônio e da maternidade.

O artigo 8º determina 
que o apoio de que trata a 

lei somente será concedido 
a projetos culturais cujos 
processos ou bens culturais 
resultantes sejam destina-
dos à exibição, à utilização 
ou à circulação pública, 
sendo vedada a concessão 
de benefício a projeto des-
tinado ou restrito a circui-
tos privados ou coleções 
particulares.

A relatora da emenda, 
deputada Marília Campos 
(PT), enfatizou no parecer 

que, em nenhum momento, 
fica claro o que seria essa 
ideologia de gênero a ser 
objeto da vedação propos-
ta. “Não há definição que 
estabeleça, previamente e 
em tese, como é próprio 
dos textos normativos, 
qual seria seu conteúdo”, 
afirmou. Marília Campos 
ressaltou, ainda, que o plu-
ralismo é um dos princípios 
que sustentam o Estado 
brasileiro. 

 Comissão de Administração também analisou emendas a projetos sobre mineração e cotas

 Sarah Torres



14 de dezembro de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 5COMISSÕES

Adiada para hoje votação de parecer 
sobre emendas ao Plano de Educação

A deputada Celise Lavio-
la (PMDB), relatora das 16 
emendas apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei 
(PL) 2.882/15, que contém o 
Plano Estadual de Educação 
(PEE), distribuiu ontem có-
pias (avulsos) do seu parecer 
aos membros da Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia. A matéria tramita 
em 1º turno.

Novas reuniões da comis-
são foram agendadas para 
hoje, às 10h30, às 14h30 e 

às 18h30, para a votação do 
parecer. A relatora, também 
presidente da comissão, su-
gere a aprovação de apenas 
uma das emendas de Plená-
rio e apresenta mais uma, 
que recebeu o número 18.

O PEE, de autoria do 
governador, define dire-
trizes, objetivos, metas e 
estratégias para o setor no 
Estado pelos próximos dez 
anos, em consonância com 
o novo Plano Nacional de 
Educação (PNE).

Celise Laviola é favo-
rável à emenda nº 14, do 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), que dá nova reda-
ção ao caput do artigo 3º, 
o qual trata da prevenção 
à evasão escolar motivada 
por discriminação ou pre-
conceito. Ela retira a “iden-
tidade de gênero” da lista 
dos tipos de discriminação.

A emenda 18, por sua vez, 
inclui o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-MG) entre as 
instâncias responsáveis pelo 

monitoramento contínuo da 
execução do plano e do cum-
primento de suas metas.

A relatora opina pela re-
jeição das emendas de nºs 2 
a 13, do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), de nºs 15 e 
16, de autoria do deputado 
João Vítor Xavier, e de nº 
17, dos deputados Cristia-
no Silveira (PT) e Marília 
Campos (PT). Celise Lavio-
la, além de não considerar 
algumas delas pertinentes, 
esclarece que outras foram 
abarcadas pelo substitutivo 
nº 2, da Comissão de Admi-
nistração Pública.

O PL 2.882/15 chegou 
ao Plenário para ser votado 
em 1º turno na forma desse 
substitutivo, com a emenda 
nº 1, da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária. O substitutivo aprimora 
alterações colhidas pela Co-
missão de Educação, Ciência 
e Tecnologia durante as dis-
cussões com a sociedade no 
fórum técnico Plano Estadual 
de Educação, realizado pela 
ALMG. A emenda nº 1 alte-
ra a redação do artigo 3º do 
substitutivo nº 2, que tam-
bém aborda a evasão escolar 
por razões de preconceito e 
discriminação.

PL sobre acerto de contas passa na FFO
A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) emitiu ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 4.318/17, 
do deputado Lafayette de 
Andrada (PSD). A proposição 
estabelece que os recursos 
financeiros que vierem a ser 
recebidos pelo Estado decor-
rentes de possível acerto de 
contas com a União deverão 
ser compartilhados com os 
municípios, a partir dos cri-
térios estabelecidos para a 
distribuição do ICMS. O rela-
tor, deputado Cássio Soares 
(PSD), opinou pela aprovação 
da matéria na sua forma ori-

ginal. Agora, a proposição já 
pode ser discutida e votada 
no Plenário.

Os recursos de que trata 
a proposta se referem ao dé-
bito da União com os estados 
por perda de arrecadação 
motivada pela Lei Comple-
mentar Federal 87, de 1996, 
conhecida como Lei Kandir. A 
norma, ainda em vigor, deter-
mina a desoneração do ICMS 
sobre as exportações de com-
modities e prevê que os esta-
dos exportadores desses pro-
dutos sejam compensados 
pela perda de receita.

Mas essa compensação 
não foi plenamente regula-

mentada e não cobriu as per-
das reais ao longo dos últimos 
20 anos. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) já se manifestou 
sobre o assunto em ação mo-
vida pelo Pará e determinou 
que a União faça o ressarci-
mento dos valores devidos.

No caso de Minas Ge-
rais, esses recursos seriam 
da ordem de R$ 135 bilhões, 
como indica o relatório final 
da Comissão de Acerto de 
Contas da ALMG.

Entre outras proposi-
ções, a FFO também se ma-
nifestou favoravelmente ao 
PL 3.749/16, dos deputa-
dos Antonio Carlos Arantes 

(PSDB), Fabiano Tolentino 
(PPS) e Sargento Rodrigues 
(PDT), que institui o Plano Es-
tadual de Segurança e Defesa 
no Campo; e ao PL 286/15, 
do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), que tor-
na obrigatória a implantação 
de ciclovias às margens das 
rodovias, nos trechos que 
cortem áreas urbanas. Am-
bos podem ser analisados 
em Plenário, em 1º turno.
Outros projetos – Diversos 
outros projetos foram ana-
lisados ontem pelas comis-
sões. A cobertura completa 
das reuniões está no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

Parecer distribuído ontem em avulso recomenda a aprovação de uma emenda e sugere outra

Luiz Santana
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Deputados aprovam em 1º turno PL
sobre cessão de direitos creditórios

Continuação da capa
Nas duas reuniões realiza-
das ontem, pela manhã e à 
tarde, o Plenário aprovou 
projetos de lei do governa-
dor Fernando Pimentel em 
1º turno. Um deles, que 
tramita em regime de ur-
gência, foi o PL 4.844/17, 
que trata da cessão de di-
reitos creditórios do Estado. 
Ele foi votado na Reunião 
Ordinária, após receber pa-
recer favorável em reunião 
conjunta das Comissões de 
Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO), também 
realizada ontem. 

Mais tarde, o projeto vol-
tou à FFO, onde recebeu novo 
parecer favorável, em 2º tur-
no. O relator, deputado Ulys-
ses Gomes (PT), recomendou 
a aprovação na forma do 
vencido. Com isso, a matéria 
pode retornar a Plenário para 
votação definitiva.

O objetivo do PL 4.844/17 
é conferir segurança jurídica 
para a cessão de direitos cre-
ditórios e viabilizar o rece-
bimento antecipado de um 
volume expressivo de recur-
sos pelo Estado, que enfrenta 
uma crise fiscal. 

Também passou em 1º 
turno, na Reunião Extraordi-
nária de Plenário da manhã 
de ontem, o PL 4.737/17, do 
governador, que institui a 
Política Estadual de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
Sustentável. A proposição foi 
aprovada na forma original.

Ainda na Reunião Extra-
ordinária, foi aprovado em 

1º turno o PL 4.838/17, do 
governador, que estabelece 
critérios para agilizar o aten-
dimento de ocorrências de 
acidentes e emergências em 
rodovias e ferrovias envolven-
do cargas perigosas. A maté-
ria foi aprovada na forma do 
substitutivo nº 2, da Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas. Esse texto 

estabelece as medidas a se-
rem adotadas pelo Estado ou 
seus concessionários em caso 
de acidente no transporte de 
produto perigoso. 

Após análise de 2º tur-
no, ontem, pela Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas, o PL 4.838/17 
está pronto para voltar a Ple-
nário em votação definitiva.

Luiz Santana

Plenário também votou favoravelmente à instituição da Política de Segurança Alimentar 

Liberação de bebida vai ao 2º turno
O Plenário já pode analisar, 
em 2º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 3.218/17, do deputado 
Anselmo José Domingos (PTC), 
que libera a venda de bebidas 
alcoólicas em todas as depen-
dências e horários nos estádios 
de futebol. Ele foi aprovado 
ontem, em 1º turno, na Reu-
nião Ordinária de Plenário. 
Em seguida, foi à Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
que deu parecer de 2º turno 
favorável à matéria. O relator, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), recomendou a aprova-
ção na forma do vencido. 

A proposição altera a Lei 
21.737, de 2015, que dispõe 
sobre a comercialização e o 
consumo de bebidas alcoóli-

cas nos estádios. Atualmente, 
o consumo é permitido desde 
a abertura dos portões até o 
fim do intervalo entre o pri-
meiro e o segundo tempo da 
partida. Há também restri-
ções quanto à comercializa-
ção em determinados espa-
ços, como arquibancadas e 
cadeiras, igualmente retiradas 
no projeto em tramitação.
Outros projetos – Diversos ou-
tros projetos de autoria de de-
putados foram aprovados on-
tem, em Plenário, em 1º turno. 

Dois deles tratam de 
questões relativas aos direitos 
das pessoas com deficiência. 
O PL 11/15, do deputado Dou-
tor Wilson Batista (PSD), esta-
belece o conceito de pessoa 

com deficiência para fins de 
concessão de benefícios pelo 
Estado. O objetivo é incluir o 
indivíduo submetido à cirurgia 
de remoção da laringe. 

O PL 4.751/17, do depu-
tado Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB), determina a instala-
ção de banheiros acessíveis 
em eventos realizados em 
praças e parques.

Também aprovado on-
tem, o PL 1.431/15 trata de 
direito do consumidor. De 
autoria do deputado Arlen 
Santiago (PTB), o projeto es-
tabelece que os responsáveis 
pela venda de imóveis no 
Estado informem aos consu-
midores sobre a cobrança de 
quaisquer valores relativos a 

serviços não compreendidos 
no valor de venda do bem.

Foram aprovados, ainda, o 
PL 895/17, do deputado Gil Pe-
reira (PP), que institui a Política 
de Prevenção e Controle do Dia-
betes em Crianças e Adolescen-
tes; o PL 1.454/15, do deputado 
Lafayette de Andrada (PSD), que 
estabelece prazo para manifes-
tação dos órgãos da administra-
ção pública; e o PL 3.449/16, do 
deputado Antônio Jorge (PPS), 
que obriga a inserção de men-
sagem sobre risco de consumo 
de álcool ao dirigir nos cardá-
pios de bares e restaurantes.

Outros dois projetos apro-
vados em Plenário tratam de 
datas comemorativas, e três, 
de doações de imóveis.
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das 8 às 18 horas
Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de 

Santa Cruz de Chapada do Norte
9h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e vo-
tar pareceres sobre 13 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 eco-
nomia mista

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 3.676/16 (2º turno), da Comissão Extraordinária das 
Barragens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscali-
zação de barragens

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 
convidados, a dívida do Estado com as instituições filantrópicas de 
saúde. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

9h45
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.048/17 (1º turno), da Defensoria 
Pública, que institui as carreiras de técnico e analista do órgão

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório José Alen-

car) – debater, com a presença de convidados, a revisão da Lei Robin 
Hood. Requerimento: deputado Paulo Guedes

10h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 

sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.116/17 (1º 
turno), do deputado Durval Ângelo, que altera a Lei 13.955, de 2001, a qual 
dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre 11 proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.851/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que aprova o Quadro de Cargos da Emater

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

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
II) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.674/15 (2º turno), do deputado 
Fabiano Tolentino, que altera a Lei 13.635, de 2000, a qual declara o 
buriti de interesse comum e imune de corte

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 2.882/15 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que aprova o Plano Estadual de Educação

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Au-
ditório SE) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.449/16 (2º turno), do 
deputado Antônio Jorge, que obriga a inserção de mensagem educativa 
sobre risco de consumo de álcool na direção em cardápios

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – discutir e 
votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 4.636/17 (2º turno), do deputado Fábio Avelar Oliveira, que 
institui o Polo da Moda de Divinópolis

11 horas
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 

II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
13 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a presen-
ça de convidados, a situação do setor de pesca profissional e artesanal. 
Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a Política Estadual de Segurança Pública. Requerimento: 
deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e Fabiano Tolentino

14h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

II) – mesma pauta da reunião das 10h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – mesma 

pauta da reunião das 10h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e vo-

Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.677/16

Da Comissão Extraordinária das Barragens. Altera a Lei 19.976, de 
2011, que institui a Taxa e o Cadastro de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização das Atividades Minerárias. Votação em 1º turno

PRE 48/17
Da Mesa da Assembleia. Autoriza a filiação da ALMG à Unale. Discus-
são em 2º turno

PL 770/15
Do deputado Gilberto Abramo. Modifica a Lei 14.486, de 2002, que 
disciplina o uso de telefone celular em salas de aula. Discussão em 
2º turno

PL 969/15
Do deputado Gustavo Valadares. Estabelece critério para certificação 
dos documentos eletrônicos. Discussão em 2º turno

PL 994/15
Do deputado Inácio Franco. Obriga as instituições bancárias a insta-
larem bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público. 
Discussão em 2º turno

PL 1.121/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Acrescenta o inciso IX ao art. 21 
da Lei 15.775, de 2005, que regulamenta o serviço de transporte de 
passageiros por táxi em região metropolitana. Discussão em 2º turno

PL 1.332/15
Do deputado Carlos Henrique. Altera a Lei 13.768, de 2000, que dis-
põe sobre a publicidade promovida por órgão público. Discussão em 
2º turno

PL 1.479/15
Do deputado Gustavo Valadares. Altera trecho da Rodovia MG-010 
transferido a Conceição do Mato Dentro. Discussão em 2º turno

PL 1.622/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a destinação 
de unidades habitacionais em caráter prioritário. Discussão em 
2º turno

PL 2.951/15
Do deputado João Alberto. Confere a Dores de Campos o título de 
Capital Estadual da Selaria. Discussão em 2º turno

PL 3.078/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Altera a Lei 11.404, de 1994, que 
dispõe sobre normas de execução penal. Discussão em 2º turno

PL 3.141/15
Do deputado Thiago Cota. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Couto 
do Magalhães de Minas. Discussão em 2º turno

PL 3.294/16
Do deputado João Leite. Proíbe a exigência de uniforme para acom-
panhantes de frequentadores de clubes recreativos. Discussão em 
2º turno

PL 3.729/16
Do deputado Ulysses Gomes. Dispõe sobre doação de trechos de ro-
dovia a Três Corações. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Sardoá. Discussão em 2º turno

PL 3.988/17
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a criação de vagas 
no sistema penitenciário. Discussão em 2º turno

PL 4.318/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Dispõe sobre os recursos oriun-
dos do encontro de contas entre o Estado e a União. Discussão em 
1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Impacto das chuvas em Minas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (28/9) – Debate a 

decisão da Codemig de não renovar o contrato de cessão de uso 
do Parque das Águas, firmado com o município de Caxambu  

 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 
acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista e jornalista Anis José Leão 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Queijo minas artesanal 

 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo – Comissões
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
20h40 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.559/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui 
o Programa Certifica Minas

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 
I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 
e votar proposições da comissão

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

cutir e votar pareceres sobre oito proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.851/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que aprova o Quadro de Cargos da Emater

• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 
4.450/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o 
Sistema Estadual de Cultura

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – mesma pau-
ta da reunião das 10h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 9h30

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

narinho III) – mesma pauta da reunião das 10h30

15h50
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – dis-

cutir 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 do Código de Defesa do Consumidor

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 9h30
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião das 15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, o Fórum Alternativo Mundial da Água. Requerimento: 
deputado Rogério Correia

18h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

II) – mesma pauta da reunião das 10h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – mesma 

pauta da reunião das 10h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – mesma pau-

ta da reunião das 14h30


