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Deputados votam a favor da instituição
de cotas na Fundação João Pinheiro

Na Reunião Extraordinária 
da noite de ontem, os de-
putados votaram favora-
velmente ao Projeto de Lei 
(PL) 4.355/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
institui cotas para o ingres-
so de estudantes negros no 
curso de Administração Pú-
blica da Escola de Governo 
da Fundação João Pinheiro 

(FJP). A matéria passou em 
1º turno, na forma do subs-
titutivo nº 3, da Comissão 
de Administração Pública, 
que incorpora conteúdo de 
emenda do governador com 
adequações jurídicas e de 
técnica legislativa. 

Originalmente, o PL 
4.355/17 altera a Lei 18.974, 
de 2010, que estabelece a 

estrutura da carreira de es-
pecialista em Políticas Públi-
cas e Gestão Governamental, 
porque a graduação em Ad-
ministração Pública na FJP é 
considerada parte do concur-
so para o ingresso nessa car-
reira. A redação original prevê 
que pelo menos 20% das va-
gas desse concurso devem ser 
destinadas a pessoas negras.

O texto aprovado man-
tém esse percentual, mas es-
tabelece que outros 3% das 
vagas sejam reservadas para 
indígenas e 17% para pessoas 
de baixa renda que estuda-
ram em escolas públicas.

Após a votação em 1º 
turno, o PL 4.355/17 foi à 
análise da Comissão de Ad-
ministração Pública em 2º 
turno e recebeu parecer fa-
vorável, na forma do substi-
tutivo nº 4. Ele está pronto 
para voltar ao Plenário.
Segurança alimentar – Em 
2º turno, foi aprovado o PL 
4.737/17, também do go-
vernador, que dispõe sobre 
a Política de Segurança Ali-
mentar e Nutricional Susten-
tável. O projeto passou na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Adminis-
tração Pública, que faz ade-
quações à técnica legislativa, 
tornando o texto mais claro 
e objetivo. Também retira 
dispositivos considerados in-
fralegais, que dizem respeito 
a normas de regulamentos 
internos dos órgãos que 
compõem a política. 

Mudança na Codemig passa em 1º turno
O Projeto de Lei (PL) 
4.827/17, também do gover-
nador, que autoriza a trans-
formação da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) 
em sociedade de economia 
mista, foi aprovado em 1º 
turno no Plenário. A propo-
sição, que tramita em regi-
me de urgência, passou na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Em seguida, 
recebeu parecer favorável 
de 2º turno da Comissão de 
Administração Pública e está 
pronta para votação defini-

tiva em Plenário. O relator, 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), opinou pela aprovação 
na forma do vencido.

De acordo com o projeto, 
a Codemig passará a ser uma 
companhia de capital aber-
to. O Estado deverá manter 
em seu poder no mínimo 
51% das ações da empresa 
com direito a voto. Além 
disso, não poderá transfe-
rir o controle acionário da 
empresa sem autorização le-
gislativa. O substitutivo nº 1 
faz pequenas correções no 
texto, para adequá-lo à téc-
nica legislativa.

Microempresa – Outro pro-
jeto do governador aprovado 
em 1º turno foi o PL 4.340/17, 
que altera a Lei 20.826, de 
2013, a qual institui o Estatu-
to Mineiro da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno 
Porte. O projeto foi aprovado 
sem alterações. 

O PL 4.340/17 já recebeu 
parecer de 2º turno favorável 
da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico e está 
pronto para voltar a Plenário.
Emendas – O PL 4.844/17, 
que dispõe sobre a cessão 
de direitos creditórios ori-
ginados de créditos tributá-

rios e não tributários do Es-
tado, recebeu emendas em 
Plenário. Por isso, retorna à 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. A 
proposição, do governador 
Fernando Pimentel, tramita 
em 2º turno.

O PL 4.838/17, também 
do governador, que trata do 
atendimento a acidentes e 
emergências em rodovias e 
ferrovias envolvendo cargas 
perigosas, foi outro a receber 
emendas, que serão aprecia-
das pela Comissão de Trans-
porte, em 2º turno. 
Continua na página 2

Parlamentares votaram diversas proposições em Reunião de Plenário realizada na noite de ontem

Sarah Torres
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Projeto que institui o Sistema Estadual
de Cultura é aprovado em 1º turno

Continuação da capa
A instituição do Sistema Es-
tadual de Cultura (Siec) foi 
aprovada em 1º turno, em 
Plenário, na Reunião Extra-
ordinária da noite de ontem. 
Ela está contida no Projeto de 
Lei 4.450/17, de autoria do 
governador Fernando Pimen-
tel. O voto dos deputados foi 
pela aprovação da matéria na 
forma do substitutivo nº 1 e 
pela rejeição da emenda nº 1, 
seguindo o entendimento da 
Comissão de Cultura. O pro-
jeto retorna em 2º turno para 
novo parecer dessa mesma 
comissão. 

A emenda, de autoria do 
deputado Carlos Henrique 
(PRB), foi apresentada duran-
te as discussões em Plenário 
na terça-feira (12). Ela alte-
ra o artigo 8º da proposição 
para vedar a promoção e o 
estímulo a projetos culturais 
referentes à ideologia de gê-
nero. Na justificativa do par-
lamentar, essas iniciativas po-
deriam desconstruir a visão 
de família, do matrimônio e 
da maternidade.

O artigo 8º determina 
que o apoio de que trata a 
lei somente será concedido a 
projetos culturais cujos pro-
cessos ou bens culturais re-

sultantes sejam destinados à 
exibição, à utilização ou à cir-
culação pública, sendo veda-
da a concessão de benefício a 
projeto destinado ou restrito 
a circuitos privados ou cole-
ções particulares.

Na Comissão de Cultura, 
na última quarta-feira (13), 
a relatora do projeto, depu-
tada Marília Campos (PT), 
enfatizou em seu parecer 
que, em nenhum momento, 
fica claro o que seria essa 

ideologia de gênero, objeto 
da vedação proposta. Ela 
explicou que isso impede 
que os órgãos executores 
de uma medida como a pro-
posta possam identificar os 
limites e as possibilidades 
contidas na emenda. Marí-
lia Campos ressaltou, ainda, 
que o pluralismo é um dos 
princípios que sustentam o 
estado brasileiro. 

Além do Siec, o PL 4.450/17 
institui o Sistema de Finan-

ciamento à Cultura (SIFC) e 
a Política Estadual de Cultu-
ra Viva.

Após a votação em Ple-
nário, a proposição recebeu 
parecer favorável, em 2º tur-
no, na Comissão de Cultura. 
Com isso, está pronta para 
a votação definitiva em Ple-
nário. O relator da matéria 
e presidente da comissão, 
deputado Bosco (Avante), 
recomendou a aprovação na 
forma do vencido.

PL cria programa de certificação agrícola
O Plenário da Assembleia Le-
gislativa aprovou, na Reunião 
Extraordinária de ontem, o 
Projeto de Lei (PL) 4.559/17, 
que cria o Programa Estadual 
de Certificação de Produtos 
Agropecuários e Agroindus-
triais (Certifica Minas). De au-
toria do governador Fernando 
Pimentel, o projeto foi aprova-
do em 1º turno, na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

Em seguida, a matéria foi 
à Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria, que deu pa-
recer favorável de 2º turno. 
O relator e presidente da 
comissão, deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), reco-

mendou a aprovação definiti-
va na forma do vencido.

O objetivo do Certifica 
Minas é assegurar que os 
produtos agropecuários e 
agroindustriais possuam qua-
lidade e sustentabilidade em 
seus sistemas de produção, 
ganhando assim maior atra-
tividade para a inserção com-
petitiva nos mercados nacio-
nal e internacional.

Para garantir a efetivida-
de do programa, será instituí-
do o grupo gestor do Certifica 
Minas, que será composto 
por representantes da Secre-
taria de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to, do Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA), da Em-
presa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado 
(Emater-MG) e da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (Epamig).
Cadastro – Em 2º turno, o Ple-
nário aprovou o PL 1.314/15, 
do deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB), que determina a cria-
ção do Cadastro Estadual de 
Agricultores Familiares e Or-
ganizações Familiares e faz di-
versas alterações na Lei 20.608, 
de 2013. Essa norma institui a 
Política Estadual de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA Familiar).

A proposta foi aprovada 
na forma do vencido, com a 

emenda nº 1, apresentada 
pela Comissão de Agropecu-
ária e Agroindústria. Ela visa 
garantir que as informações 
sobre os agricultores e seus 
produtos sejam de acesso 
público e que sejam dispo-
nibilizados dados sobre a 
demanda dos órgãos com-
pradores.

O objetivo do cadastro 
é auxiliar as escolas a cum-
prirem a determinação de 
utilização mínima de 30% 
dos recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE) 
para a aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da agri-
cultura familiar.

Aprovação do PL 4.450/17, que cria o Sistema de Cultura, foi feita na Reunião Extraordinária de Plenário

 Sarah Torres
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Matérias que tratam das carreiras na
Defensoria e na Emater são aprovadas

Na Reunião Extraordinária de 
ontem, o Plenário aprovou, 
em 1º turno, dois projetos 
de lei que tratam de carreiras 
de servidores. Um deles, o 
PL 4.048/17, institui o plano 
de carreira dos servidores da 
Defensoria Pública. O outro, o 
PL 4.851/17, cria o quadro de 
cargos de pessoal da Empresa 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural de Minas Gerais 
(Emater-MG). Ambos trami-
tam em regime de urgência. 

Ambos já receberam pa-
receres de 2º turno favoráveis 

da Comissão de Administração 
Pública, também em reunião 
na noite de ontem, e estão 
prontos para voltar a Plenário.

De autoria da Defensoria 
Pública, o PL 4.048/17 ins-
titui o plano de carreira dos 
servidores do órgão, com a 
transformação dos cargos de 
assistente administrativo e 
de gestor em cargos de técni-
co (nível médio) e de analista 
(nível superior). Também é 
criado um quadro próprio de 
cargos comissionados e de 
funções de confiança. 

O projeto foi aprovado 
em Plenário na forma do 
substitutivo nº 2, da Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO).
Emater – Já o PL 4.851/17, de 
autoria do governador Fer-
nando Pimentel, estabelece, 
em síntese, o quadro de car-
gos da Emater-MG, com ane-
xos detalhando cada função. 
No seu artigo 3º, convalida o 
Plano de Cargos e Salários da 
empresa, aprovado pelo Con-
selho de Política de Pessoal 
em 10 de fevereiro de 1987.

Também assegura aos 
empregados e ex-emprega-
dos que ocupam ou ocupa-
vam cargos na Emater na 
data da publicação desta lei a 
observância das normas cele-
tistas e coletivas de trabalho 
até então vigentes.

A proposição foi aprova-
da na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), que 
tem a finalidade de promover 
ajustes do ponto de vista da 
técnica legislativa.
Judiciário – Outra matéria 
aprovada ontem, o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
70/17, do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), trata 
da organização judiciária do 
Estado. Ele passou em 2º tur-
no, na forma do vencido, com 
a emenda nº 1, da Comissão 
de Administração Pública.

A matéria altera a Lei 
Complementar 59, de 2001. 
Entre as inovações que pro-
põe, está a garantia aos juí-
zes e desembargadores do 
direito de vender 60 dias de 
férias-prêmio a cada ano, 
caso essas férias tenham 
sido requeridas e indeferidas. 
Atualmente, a lei só permite 
que essas férias, adquiridas a 
cada cinco anos, sejam inde-
nizadas financeiramente por 
ocasião da aposentadoria.

Proposição prevê devolução de matrícula
Foram aprovadas, em 2º 
turno, diversas proposições 
de autoria dos parlamen-
tares. Entre elas, está o 
PL 1.356/15, do deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
que dispõe sobre a devolu-
ção do valor da matrícula em 
estabelecimentos de ensino 
superior. O texto foi aprovado 
em 2º turno, com a emenda 
nº 1, da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia.

Com isso, os estabele-
cimentos de ensino ficam 
obrigados a devolver valores 
pagos a título de matrícula 
a alunos que, antes do iní-

cio das aulas, desistirem de 
frequentar o curso. A insti-
tuição, no entanto, poderá 
descontar 5% desses valores 
para cobrir gastos adminis-
trativos e terá o prazo de dez 
dias para efetuar a devolu-
ção do dinheiro.

A emenda nº 1 deixa cla-
ro que a devolução beneficia 
apenas alunos que desisti-
rem do curso antes do iní-
cio das aulas ou solicitarem 
transferência.
Direitos – Também foi apro-
vado em 2º turno um pro-
jeto que trata de direitos 
da pessoa com deficiência. 

O PL 4.751/17, do deputa-
do Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB), acrescenta disposi-
tivos à Lei 17.785, de 2008, 
a fim de estabelecer que, 
nos eventos realizados em 
praças e parques, será re-
servado banheiro químico 
acessível a pessoas com de-
ficiência ou com dificuldade 
de locomoção.
Bens doados – Ainda em 2º 
turno, passou o PL 4.211/17, 
do deputado Agostinho Pa-
trus Filho (PV), que trata 
da revogação da doação de 
bens pela administração pú-
blica estadual. O objetivo é 

evitar o desperdício de re-
cursos públicos. Isso porque, 
conforme o autor, muitas ve-
zes a doação está concluída, 
mas a entrega do bem doado 
não se efetiva porque o do-
natário não o retira
Bebidas – O PL 3.218/16, que 
liberava a comercialização e o 
consumo de bebidas alcoóli-
cas nos estádios de futebol, 
em qualquer momento do 
jogo e em qualquer local, foi 
rejeitado pelos deputados, 
em votação em 2º turno. A 
proposição é de autoria do 
deputado Anselmo José Do-
mingos (PTC). 

Os dois projetos de lei sobre carreiras de servidores foram votados pelos deputados em 1º turno

Sarah Torres
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Regularização fundiária da Colônia 
Santa Izabel, em Betim, é aprovada

Na Reunião Extraordiná-
ria de Plenário realizada na 
noite de ontem, foi apro-
vado em 1º turno o Proje-
to de Lei (PL) 4.749/17, do 

deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB), que autoriza a Fun-
dação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais (Fhemig) 
a doar imóvel ao município 

de Betim (Região Metropo-
litana de Belo Horizonte). A 
matéria foi em seguida à Co-
missão de Administração Pú-
blica, onde recebeu parecer 

favorável de 2º turno. Com 
isso, pode ir a votação defi-
nitiva em Plenário.

O objetivo da proposi-
ção é viabilizar a regulariza-
ção fundiária dos imóveis da 
Casa de Saúde Santa Izabel, 
onde funcionou, por déca-
das, a colônia de mesmo 
nome, destinada ao isola-
mento de hansenianos.

O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que faz adequa-
ções técnicas no texto ori-
ginal e especifica, de forma 
detalhada, a destinação a ser 
dada ao terreno, com os prin-
cípios a serem observados na 
regularização fundiária.

A área a ser doada tem 
3,4 milhões de metros qua-
drados e fica no bairro Ci-
trolândia. Cada beneficiário 
terá direito a apenas um imó-
vel com, no máximo, 720 me-
tros quadrados, e não poderá 
aliená-lo por cinco anos. 

Projeto aprovado em 1º turno prevê doação de imóvel da Fhemig ao município de Betim

Sarah Torres

Segurança no campo é tema de proposição
Outros projetos de deputados 
foram aprovados ontem, em 
1º turno. O Projeto de Lei (PL) 
3.749/16, dos deputados An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
Fabiano Tolentino (PPS) e 
Sargento Rodrigues (PDT), 
estabelece as diretrizes e os 
objetivos da política estadual 
de segurança rural. A proposi-
ção foi aprovada na forma do 
substitutivo nº 2, da Comissão 
de Segurança Pública, que em 
seguida deu parecer favorável 
de 2º turno à matéria. Sendo 
assim, o PL 3.749/16 pode vol-
tar a Plenário.

O Plenário também apro-
vou em 1º turno dois projetos 
do deputado Sargento Rodri-
gues que também tratam de 
segurança. O PL 4.566/17 
acrescenta parágrafo ao arti-
go 2º da Lei 12.971, de 1998, 
a qual obriga a instalação de 
dispositivos de segurança nas 
agências bancárias. O projeto 
determina que as instituições 

bancárias disponibilizem à 
Polícia Militar, em tempo 
real, as imagens de câmeras 
de segurança instaladas nas 
agências, quando solicitadas 
pela corporação.

O PL 3.559/16 proíbe o 
uso de veículos aéreos não 
tripulados, conhecidos como 
drones, no interior de pré-
dios públicos e construções 
fechadas, como unidades 
policiais e estabelecimentos 
prisionais. A proposição foi 
aprovada na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Esse texto promove ajustes 
na redação original, a fim de 
que fiquem mais claros os ob-
jetivos do projeto.

Esses dois projetos já 
receberam pareceres favorá-
veis de 2º turno da Comissão 
de Segurança Pública e po-
dem voltar a Plenário.
1º turno – Ainda em 1º turno, 
foram aprovados diversos ou-

tros projetos de deputados. 
O PL 3.017/15, do deputado 
Antônio Jorge (PPS), obriga 
pessoas físicas e jurídicas que 
realizam eventos destinados 
a profissionais de saúde a 
informar, nas peças publicitá-
rias e na sua programação, as 
relações de qualquer nature-
za que configurem potenciais 
conflitos de interesse.

O PL 4.636/17, do de-
putado Fábio Avelar Oliveira 
(Avante), institui o Polo da 
Moda de Divinópolis (Centro-
-Oeste de Minas).

O PL 2.674/15, do depu-
tado Fabiano Tolentino (PPS), 
altera a Lei 13.635, de 2000. 
Essa lei declara a palmeira 
buriti de interesse comum e 
imune de corte. O objetivo 
do projeto é corrigir o des-
compasso entre o Código Flo-
restal Mineiro, que autoriza 
o uso da vereda nos casos de 
utilidade pública e de interes-
se social, e a lei que protege o 

buriti, que só permite o corte 
na primeira situação. 

O PL 286/15, do depu-
tado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), trata da implanta-
ção de ciclovias às margens 
das rodovias, nos trechos que 
cortam áreas urbanas. 

O PLC 9/15, do deputa-
do Roberto Andrade (PSB), 
assegura a concessão dos 
benefícios do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) 
do Estado aos registradores, 
notários e prepostos que in-
gressaram nas atividades no-
tariais e de registro antes de 
18/11/1994 e que não opta-
ram em transformar seu regi-
me previdenciário. 

Também foram aprova-
dos outros projetos que tra-
tam de doações de imóveis 
e datas comemorativas. A 
cobertura completa da Reu-
nião Extraordinária de Plená-
rio está no Portal da Assem-
bleia (almg.gov.br).
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Revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental já pode ser votada

Está pronto para ir a Plenário, 
em turno único, o Projeto de 
Lei (PL) 4.665/17, do gover-
nador Fernando Pimentel, 
que dispõe sobre a revisão 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016-
-2019 para o exercício de 
2018. Ele recebeu, ontem, 
parecer favorável da Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO) amplia-
da com membros das demais 
comissões permanentes. 

O PL 4.665/17 foi rela-
tado pelo deputado Ulysses 
Gomes (PT). Ele opinou pela 
aprovação do projeto com 
a emenda nº 24, apresenta-
da pelo deputado João Vítor 
Xavier (PSDB), com mais 68 
emendas da Comissão de 
Participação Popular, com a 
emenda nº 172, do governador, 
com a subemenda nº 1 e com 
outras 57 emendas apresen-
tadas pelo relator. O parecer 
recomenda a rejeição de 89 
emendas. Outras 13 emen-
das ficam prejudicadas com 

a aprovação das respecti-
vas subemendas. 

O PL 4.665/17 prevê um 
dispêndio de R$ 105,40 bi-
lhões em 2018, o que repre-

senta, em valores nominais, 
um acréscimo de 1,69% em 
relação ao previsto para 2017. 

Ainda durante a dis-
cussão, o governador en-

caminhou à ALMG a emen-
da nº 172, que aumentou 
ligeiramente as receitas 
e despesas constantes no 
projeto. 

Comissão de Fiscalização ampliada deu parecer favorável ao projeto que contém a revisão do PPAG

Guilherme Dardanhan

Projeto do orçamento continua em discussão
O Projeto de Lei (PL) 4.666/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que contém o Orça-
mento do Estado para 2018, 
teve avulsos de seu parecer 
distribuídos ontem. O pare-
cer do relator e presidente 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) ampliada, deputado Tia-
go Ulisses (PV), é pela aprova-
ção, em turno único.

A proposta orçamentária 
para 2018 estima as receitas 
em R$ 92,43 bilhões e fixa as 
despesas em R$ 100,61 bi-
lhões, resultando um déficit 
fiscal de R$ 8,18 bilhões. Estão 
previstos, para 2018, aumen-
to de 5,91% para as receitas 
e de 5,53% para as despesas. 
Com isso, o déficit deverá 
ser 1,43% superior ao previs-
to para 2017. No entanto, a 
emenda nº 385, do governa-
dor, modifica os valores de 
receita e despesa, reduzindo a 

estimativa de déficit em cerca 
de R$ 100 milhões. A emen-
da foi acatada pelo relator. Se 
aprovada, fará o déficit previs-
to ser de R$ 8,08 bilhões.

O parecer do deputado 
Tiago Ulisses destaca que 
a despesa total com pes-
soal prevista na proposta 
orçamentária é de R$ 38,9 
bilhões, o que representa 
63,12% da Receita Corrente 
Líquida (RCL) para o exercício, 
ultrapassando o limite esta-
belecido na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), de 60%.

“A LRF define vedações 
para quando um poder ou ór-
gão ultrapassar 95% do limite 
máximo para despesa com 
pessoal”, destaca o relator. 
Ele completou que o Poder 
Executivo ultrapassará esse 
limite e estará sujeito a ve-
dações no ano que vem, não 
podendo, por exemplo: pro-
mover a concessão de van-

tagem, aumento ou reajuste, 
ressalvada a revisão geral 
anual; criar cargo, emprego 
ou função; ou alterar estru-
tura de carreira que implique 
aumento de despesa.

Além disso, o Poder Exe-
cutivo deverá reconduzir suas 
despesas ao limite por meio da 
redução de pelo menos 20% 
dos gastos com cargos em co-
missão e funções de confiança 
e por meio da exoneração de 
servidores não estáveis.

Quanto à área de educa-
ção, o total previsto para essas 
despesas na proposta orça-
mentária é de R$ 12,23 bilhões, 
o que representa 25,14% da 
receita resultante de impostos 
considerada para o cálculo. Isso 
atende o mínimo de 25% pre-
visto na Constituição.

Da mesma forma, os re-
cursos aplicados em saúde 
deverão atender ao mínimo 
constitucional de 12%, na ava-

liação do relator. O total pre-
visto para essas despesas na 
proposta é de R$ 5,84 bilhões.
Emendas – Em seu parecer, o re-
lator destaca que o PL 4.666/17 
recebeu um total de 384 emen-
das de parlamentares, além de 
outras quatro emendas enca-
minhadas posteriormente pelo 
governador (nos 385 a 388).

Das emendas, 55 foram 
apresentadas pela Comissão 
de Participação Popular e 
são resultantes do processo 
de revisão do Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2016-2019, feito com 
a participação da sociedade. 

O relator propõe 31 su-
bemendas a emendas de par-
lamentares, com o objetivo 
de atender às solicitações fei-
tas. Também são apresenta-
das 19 emendas para garantir 
a compatibilidade da lei or-
çamentária com a criação de 
ações no âmbito do PPAG.
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Comissão especial opina a favor de 
indicação para a Fundação TV Minas

A indicação de Luiza Mo-
reira de Castro para a pre-
sidência da Fundação TV 
Minas Cultural e Educativa 
recebeu ontem parecer fa-
vorável da comissão espe-
cial criada para analisá-la. O 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB) foi o relator da ma-
téria, que agora segue para 
discussão e votação, em 
turno único, no Plenário. A 
indicação é do governador 
Fernando Pimentel.

Graduada em Adminis-
tração Pública pela Fundação 
João Pinheiro e em Direito 
pela UFMG, Luiza já ocupou 
cargos de direção na Rádio In-
confidência e na própria Fun-
dação TV Minas. Sabatinada 
pelos deputados, ela explicou 
que, quando chegou à rádio, 
em dezembro de 2015, cons-
tatou a perda de prestígio pú-
blico da instituição e sua pou-
ca permeabilidade ao factual, 
às notícias do dia a dia.

Dessa forma, ajudou a 
promover a revisão da linha 
editorial do veículo, dando 
enfoque ao que de mais im-
portante ocorria em Minas 
e na Capital, sempre tendo 
como ponto de partida a re-
levância social dos serviços 
oferecidos por uma empresa 
pública de comunicação.

Com a criação da Empre-
sa Mineira de Comunicação 
(EMC), constituída a partir da 
fusão da Rádio Inconfidência 
com a Rede Minas de Televisão, 
primeiro como diretora-exe-
cutiva, em 2016, depois já em 
exercício na presidência da Fun-
dação TV Minas, desde agosto 
deste ano, Luiza pautou sua 
atuação a partir de três pontos 
fundamentais: o atendimen-
to às demandas do corpo de 
funcionários, a valorização das 
pautas sugeridas pela própria 
equipe de profissionais da em-
presa e a importância da pres-
tação de serviço da TV pública.

Esse novo planejamen-
to resultou em mudanças no 
jornalismo da emissora, com 
novos cenários, uma nova 
linha editorial e inovações, 
como um jornal diário pauta-
do em uma cobertura nacio-
nal, o Brasil em Rede.

Luiza também destacou 
que a programação da TV, em 
busca de um jornalismo plu-
ral, foi estruturada com base 
em cinco temas: “Comunicação 
pública”; “Cidadania”; “Ocupa-
ção urbana e cultura”; “Meio 
ambiente e sustentabilidade”; 
e “Identidades diversas”.
Questionamentos – Os de-
putados João Vítor Xavier, 
Roberto Andrade (PSB) e 

Hely Tarqüínio (PV) ressal-
taram o currículo e a visão 
da indicada em relação à 
comunicação pública, mas 
apresentaram alguns ques-
tionamentos pontuais sobre 
o trabalho desenvolvido pela 
Fundação TV Minas.

Indagada sobre a infra-
estrutura da instituição, ela 
elogiou as condições ofe-
recidas, ao ratificar que a 
maior necessidade hoje é 
contemplar antigas reivin-
dicações dos funcionários. 
Sobre a importância da in-
teriorização da programa-
ção da TV, Luiza esclareceu 
que praticamente todos os 
municípios mineiros têm 
acesso ao sinal da emisso-
ra, que também se incum-

biu de auxiliar no fortale-
cimento dos veículos pú-
blicos de comunicação no 
Estado. Isso se dá com par-
cerias com outras TVs e na 
troca de material informa-
tivo, para que a realidade 
das várias regiões de Minas 
seja relatada por quem as 
vivencia diariamente.

Em relação ao jornalismo 
esportivo na EMC, assunto 
abordado por João Vítor Xa-
vier, que atua na área, Luiza 
salientou o pioneirismo da 
Rádio Inconfidência, que pela 
primeira vez no País escalou 
uma mulher para narrar uma 
partida de futebol, e o forma-
to descontraído e criativo do 
programa Meio de Campo, da 
Rede Minas.

 Deputados da comissão especial sabatinaram a indicada

REUNIÃO ESPECIAL

ALMG homenageia Igreja da Lagoinha
Os 60 anos da Igreja Batista da Lagoinha foram celebrados pela 
Assembleia Legislativa em Reunião Especial de Plenário, na noi-
te de sexta-feira (15). O requerimento de homenagem foi do 
deputado Vanderlei Miranda (PMDB). Na reunião, ao lado da 
pastora Fátima Miranda, o parlamentar entregou placa come-
morativa ao presidente da igreja, o pastor Márcio Valadão.

A igreja foi fundada em 1957 por 30 pessoas provenien-
tes de outras denominações. Atualmente conta mais de 80 mil 
membros, presentes não apenas em Belo Horizonte, mas tam-
bém em outras cidades brasileiras e mesmo no exterior.

A Lagoinha se tornou conhecida pelos trabalhos de assis-
tência social e espiritual. Por meio de projetos sociais, são ofere-
cidos reforço escolar, cursos profissionalizantes, inclusão digital, 
dança e artesanato. Também são oferecidas outras atividades e 
acompanhamento religioso para pessoas com deficiência visual 
e auditiva.

Luiz Santana

Ricardo Barbosa
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Reunião Ordinária (14 horas)

Indicação 55/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica Luiza de Castro para o cargo 
de presidenta da Fundação TV Minas. Discussão em turno único

PL 4.844/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários. Vota-
ção em 2º turno (urgência)

PL 787/15
Do deputado Paulo Guedes. Transforma a Estação Ecológica de Sagara-
na em parque estadual. Votação em 2º turno

PL 1.023/15
Do deputado Fábio Cherem. Altera a Lei 10.545, de 1991, que dis-
põe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxicos. Votação 
em 2º turno

PL 1.380/15
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a implantação do Selo Enti-
dade Especial. Votação em 2º turno

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel 
a Madre de Deus de Minas. Votação em 2º turno

PL 665/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Dispõe sobre a autorização dos 
órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de me-
lhorias nas rodovias. Votação em 1º turno

PL 1.476/15
Do deputado Carlos Pimenta. Institui o Programa Paz na Escola. Vota-
ção em 1º turno

PL 3.316/16
Do deputado Felipe Attiê. Reconhece como patrimônio imaterial a Fes-
ta de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. Votação em 1º turno

PL 4.048/17
Da Defensoria Pública. Institui as carreiras de técnico e de analista da 
Defensoria Pública. Discussão em 2º turno

PL 4.827/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a transformação da Code-
mig em sociedade de economia mista. Discussão em 2º turno 

PL 4.851/17
Do governador Fernando Pimentel. Aprova o quadro de cargos da 
Emater. 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 2º turno

PL 483/15
Do deputado Fred Costa. Altera o inciso I do art. 5º da Lei 14.181, de 
2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáti-
cas. Discussão em 2º turno

PL 1.973/15
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre o porte de arma de fogo para 
os agentes penitenciários e socioeducativos. Discussão em 2º turno

PL 2.674/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Altera a Lei 13.635, de 2000, que 
declara o buriti de interesse comum e imune de corte. Discussão 
em 2º turno

PL 2.844/15
Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. Proíbe a utilização de 
animais em experimentos com cosméticos. Discussão em 2º turno

PL 2.874/15
Dos deputados Fabiano Tolentino e Antonio Carlos Arantes. Altera a Lei 
19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabele-
cimento agroindustrial rural de pequeno porte. Discussão em 2º turno

PL 3.017/15
Do deputado Antônio Jorge. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos res-
ponsáveis por eventos destinados a profissionais de saúde informarem 
conflitos potenciais de interesse. Discussão em 2º 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 2º turno 

PL 3.559/16
Do deputado Sargento Rodrigues. Proíbe o uso de veículos aéreos 
não tripulados em prédios públicos e construções fechadas. Discus-
são em 2º turno

PL 3.749/16
Dos deputados Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento 
Rodrigues. Cria o Plano de Segurança e Defesa no Campo. Discussão 
em 2º turno

PL 3.966/16
Do deputado Cristiano Silveira. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Ponte Nova. Discussão em 2º turno

PL 4.237/17 
Do deputado Bosco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Araxá. Dis-
cussão em 2º turno

PL 4.318/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Dispõe sobre os recursos oriundos 
do encontro de contas entre o Estado e a União. Discussão em 2º turno

PL 4.340/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 20.826, de 2013, que 
institui o Estatuto Mineiro da Microempresa. Discussão em 2º turno

PL 4.355/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 18.974, de 2010, que 
estabelece a estrutura da carreira de Especialista em Políticas Públicas. 
Discussão em 2º turno

PL 4.390/17
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Declara patrimônio cultural do Esta-
do o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. Discussão 
em 2º turno

PL 4.450/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Sistema Estadual de Cul-
tura. Discussão em 2º turno

PL 4.559/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Programa Certifica Mi-
nas. Discussão em 2º turno

PL 4.566/17
Do deputado Sargento Rodrigues. Acrescenta parágrafo ao art. 2º da 
Lei 12.971, de 1998, que obriga a instalação de dispositivos de segu-
rança nos bancos. Discussão em 2º turno

PL 4.616/17
Da Defensoria Pública. Dispõe sobre a revisão anual dos subsídios, ven-
cimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Públi-
ca. Discussão em 2º turno

PL 4.636/17
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Institui o Polo da Moda de Divinó-
polis. Discussão em 2º turno

PL 4.749/17
Do deputado Geraldo Pimenta. Autoriza a Fhemig a doar imóvel a Be-
tim. Discussão em 2º turno

PL 2.728/15
Do deputado Antônio Jorge. Dispõe sobre a qualificação de entida-
des de direito privado como organização social de saúde. Discussão 
em 1º turno

PL 4.267/17
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a definição das associações de 
socorro mútuo. Discussão em 1º turno

PL 4.363/17
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Caiana. Discussão em 1º turno

PL 4.364/17
Do deputado Adalclever Lopes. Altera a redação da Lei 21.873, de 
2015, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Conceição dos Ouros e 
trecho de rodovia a Ibirité. Discussão em 1º turno

PL 4.808/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Altera prazo para o cumprimento 
da destinação prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei 18.689, de 
2009. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
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TV ASSEMBLEIA

 0h Memória e Poder – Escritor e jornalista Ruy Castro
 1h Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (21/9) – Construção de 

crematório e velório no Bairro Vale do Sol, em Nova Lima
 5h05 Palestra – O diálogo entre as ruas e os partidos políticos, com 

Rudá Ricci e Carlos Ranulfo
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Desafios econômicos para 2018
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Universitários sob pressão
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo – Comissões
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h30 Via Justiça – Pensão alimentícia na guarda compartilhada

 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 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Universitários sob pressão
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira 
 21h Memória e Poder – Escritor e jornalista Ruy Castro
 22h Assembleia Notícia 
2 2h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
9h45

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

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

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

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plena-

rinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.666/17 (turno único), 
do governador Fernando Pimentel, que contém o orçamento do Estado 
para 2018

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 2.882/15 (2º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que aprova o Plano Estadual de Educação

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário 
e que tratam de doações de trechos de rodovias

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

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

mesma pauta da reunião das 10 horas
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

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

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 
3.316/16 (1º turno), do deputado Felipe Attiê, que reconhece como patri-
mônio imaterial do Estado a Festa de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e 

votar pareceres sobre quatro 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

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 13 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.398/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o Con-
selho Estadual de Cidadania LGBT

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.677/16 (2º turno), da Comissão Extraordinária das Barragens, que al-
tera a Lei 19.976, de 2011, a qual institui a Taxa e o Cadastro de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades Minerárias

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plena-

rinho I) – discutir e votar proposições da comissão
16h30

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

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

reunião das 15 horas
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 10 horas
18h30

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

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

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h30

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


