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Aprovada em 2º turno a transformação da
Codemig em sociedade de economia mista
O Projeto de Lei (PL) 4.827/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que autoriza o Po-
der Executivo a transformar 
a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) em socie-
dade de economia mista, 
foi aprovado ontem, em 
2º turno, pelo Plenário da 
Assembleia Legislativa. A 
proposição foi aprovada na 
forma do vencido.

O PL 4.827/17 autoriza 
os procedimentos neces-
sários à abertura de capi-
tal da Codemig. Segundo a 
proposição, o Estado deve-
rá manter em seu poder, no 
mínimo, 51% do capital vo-
tante e, sem autorização le-
gislativa, não poderá trans-
ferir o controle acionário 
da empresa.

A Codemig atua em três 
eixos estratégicos. O primeiro 
refere-se a mineração, ener-
gia e infraestrutura e engloba, 
por exemplo, negócios com 
minério de ferro e nióbio, 

além da geração de energia 
termelétrica e fotovoltaica.

O segundo eixo, da indús-
tria criativa, inclui o gerencia-
mento de espaços de eventos, 
como o Expominas e a Sala Mi-
nas Gerais, e a busca de opor-
tunidades em segmentos como 
moda, gastronomia e gemas.

Também nesse eixo, a 
empresa atua no fomento 
de distritos industriais e no 
incentivo ao turismo, a partir 
das estâncias hidrominerais e 
da preservação do patrimô-
nio histórico. A administra-
ção do Terminal Rodoviário 
de Belo Horizonte e do proje-

to de modal aéreo Voe Minas 
Gerais são outras iniciativas.

Já o último eixo abarca a 
indústria de alta tecnologia, 
que envolve materiais estra-
tégicos e os segmentos aero-
espacial e de biotecnologia, 
semicondutores e tecnologia 
da informação.

Plenário da Assembleia Legislativa teve ontem duas reuniões com votação de proposições

Daniel Protzner

PL sobre direitos creditórios é aprovado
Também foi aprovado em 2º 
turno o Projeto de Lei (PL) 
4.844/17, de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que tramitava em regime de 
urgência. Seu objetivo é con-
ferir segurança jurídica para 
a cessão de direitos creditó-
rios originados de créditos 
tributários e não tributários 
e viabilizar o recebimento 
antecipado de um volume ex-
pressivo de recursos pelo Es-
tado, que enfrenta uma crise 
fiscal. Esses valores seriam 
recebidos a longo prazo e de 
forma parcelada.

A aprovação foi na 
forma do vencido, com a 
emenda nº 1, apresentada 
em Plenário pelo deputado 

Gil Pereira (PP). Essa emen-
da acrescenta ao projeto ar-
tigo prevendo que 10% dos 
recursos arrecadados com a 
cessão de direitos creditó-
rios serão destinados a pro-
jetos de barragens na área 
mineira da Superintendên-
cia de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene).

Foi rejeitada a emenda 
nº 2, apresentada em Plená-
rio pelo deputado Arnaldo 
Silva (PR). Essa emenda al-
terava a cláusula de vigência 
da norma para 180 dias após 
a publicação da lei.

A proposição vai à san-
ção do governador do Esta-
do tão logo receba parecer 
de redação final.

Microempresa – Também do 
governador, foi aprovado em 
2º turno o PL 4.340/17, que 
altera a Lei 20.826, de 2013, 
a qual institui o Estatuto Mi-
neiro da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte. 
A proposição passou na for-
ma do vencido, com a emen-
da nº 1, da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, 
que faz correções no texto 
quanto à técnica legislativa.
Certificação – Outro proje-
to do governador que pas-
sou em 2º turno no Plená-
rio foi o PL 4.559/17, que 
cria o Programa Estadual 
de Certificação de Produtos 
Agropecuários e Agroindus-
triais (Certifica Minas). A 

proposição foi aprovada na 
forma do vencido. O ob-
jetivo do Certifica Minas é 
assegurar que os produtos 
agropecuários e agroindus-
triais tenham qualidade e 
sustentabilidade em seus 
sistemas de produção, ga-
nhando assim maior atra-
tividade para a inserção 
competitiva nos mercados 
nacional e internacional.
Cotas – O Projeto de Lei 
4.355/17, do governador 
Fernando Pimentel, que ins-
titui cotas para o ingresso de 
estudantes negros no curso 
de Administração Pública da 
Escola de Governo da Fun-
dação João Pinheiro (FJP), 
foi retirado de pauta.
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Parlamentares aprovam em 2º turno a
criação do Sistema Estadual de Cultura

PLENÁRIO

A instituição do Sistema Es-
tadual de Cultura (Siec) foi 
aprovada ontem, em 2º tur-
no, no Plenário da Assem-
bleia Legislativa. Ela está 
contida no Projeto de Lei (PL) 
4.450/17, de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel. 
A proposição passou na for-
ma do vencido.

O Sistema Estadual de 
Cultura será responsável por 
estabelecer mecanismos co-
ordenados ou conjuntos de 
gestão compartilhada entre o 
poder público e a sociedade 
civil, para promover o desen-

volvimento humano, social e 
econômico, com pleno exer-
cício dos direitos culturais. 

Além do Siec, o PL 
4.450/17 institui o Sistema 
de Financiamento à Cultura 
(SIFC) e a Política Estadual de 
Cultura Viva.
Servidores – O Plenário apro-
vou em 2º turno, ontem, pro-
posições que tratam do serviço 
público estadual. Um deles foi 
o Projeto de Lei (PL) 4.048/17, 
da Defensoria Pública, que 
institui as carreiras de técnico 
e de analista da instituição. A 
matéria passou na forma do 

vencido, com a emenda nº 1. 
O projeto institui o plano de 
carreira dos servidores da De-
fensoria, com a transformação 
dos cargos de assistente admi-
nistrativo e de gestor em técni-
co (nível médio) e analista (ní-
vel superior), além da criação 
de quadro próprio de cargos 
comissionados e de funções 
de confiança.

Também de autoria da 
Defensoria Pública, passou 
em 2º turno o PL 4.616/17. 
A matéria trata da revisão 
anual dos subsídios, ven-
cimentos e proventos dos 

membros e servidores da 
instituição, referente ao pe-
ríodo de julho de 2015 a 
junho de 2016. De acordo 
com o texto, será aplicado 
o índice de 8,84%. O proje-
to foi aprovado na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido, 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, 
que busca dar mais clareza a 
alguns dispositivos.

Foi aprovado ainda, em 
2º turno, o PL 4.851/17, do 
governador Fernando Pi-
mentel, que aprova o Qua-
dro de Cargos de Pessoal da 
Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Es-
tado (Emater-MG). O projeto 
convalida o Plano de Cargos 
e Salários da empresa, apro-
vado pelo Conselho de Políti-
ca de Pessoal em 1987. Além 
disso, assegura aos emprega-
dos e ex-empregados que ocu-
pam ou ocupavam cargos na 
Emater na data da publicação 
dessa lei a observância das nor-
mas celetistas e coletivas de 
trabalho até então vigentes.
Indicação – Em turno único, o 
Plenário aprovou a indicação 
de Luiza Moreira Arantes de 
Castro para o cargo de pre-
sidente da Fundação TV Mi-
nas Cultural e Educativa. Ela 
foi indicada pelo governador 
Fernando Pimentel.

 Deputados também votaram a favor de projetos sobre carreiras na Defensoria Pública e na Emater

 Daniel Protzner

Proposições sobre reajustes chegam à ALMG
O Plenário recebeu ontem, 
na Reunião Ordinária, ofícios 
que encaminham projetos de 
lei de revisão dos vencimen-
tos dos servidores do Minis-
tério Público e do Poder Ju-
diciário. De autoria da Procu-
radoria-Geral de Justiça, o PL 
4.872/17 prevê reajuste de 
4,08% para os vencimentos 
e proventos de servidores do 
órgão, retroativo a maio de 
2017. No ofício que acompa-
nha a proposição, o procura-
dor-geral de Justiça, Antônio 
Sérgio Tonet, salienta que o 
Ministério Público está den-

tro dos limites de despesa 
com pessoal da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

O PL 4.873/17, de auto-
ria do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), conce-
de 3,2% de reajuste aos ser-
vidores do Poder Judiciário, 
também a partir de maio. O 
desembargador Herbert Car-
neiro, presidente do TJMG, 
observa que os recursos 
para essa despesa em 2017 
dependem da sanção do 
PL 4.720/17, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
em favor do tribunal.

Mensagens – Também che-
gou ao Plenário mensagem 
do governador Fernando Pi-
mentel com a indicação de 
Davidsson Canesso de Oli-
veira para o cargo de dire-
tor-geral do Departamento 
de Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 
(DEER-MG). Davidsson Oli-
veira já ocupa o cargo desde 
o último mês de setembro. 
Ele é engenheiro, pós-gradu-
ado em Gestão Estratégica 
de Projetos e funcionário de 
carreira do antigo DER-MG. 
Também já atuou em consul-

toria privada na área de en-
genharia e economia.

A ALMG recebeu outras 
mensagens do governador 
encaminhando projetos de 
lei. Dois deles têm como 
tema a defesa agropecuária. 
O PL 4.876/17 trata da Políti-
ca Estadual e cria o Conselho 
Estadual de Defesa Agrope-
cuária. O PL 4.877/17 cria o 
Fundo Estadual de Defesa 
Agropecuária. 

Também na Reunião Or-
dinária, houve a leitura do 
relatório de atividades da As-
sembleia Legislativa em 2017.
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Projeto votado pelos deputados proíbe
os testes de cosméticos com animais 

Os testes com animais para o 
desenvolvimento de cosmé-
ticos estão perto de serem 
proibidos em Minas Gerais. 
Ontem, o Plenário aprovou 
em 2º turno o Projeto de Lei 
(PL) 2.844/15, que estabele-
ce essa proibição. Ele passou 
na forma do vencido. Os au-
tores do projeto são os de-
putados Fred Costa (PEN) e 
Noraldino Júnior (PSC).

Segundo os dois par-
lamentares, esses procedi-
mentos submetem os ani-
mais a maus-tratos e são 
dispensáveis, tendo em vis-
ta que já foram abolidos por 
empresas nacionais e inter-
nacionais. 

Quem descumprir essas 
determinações estará sujeito 
a penalidades previstas na 
Lei 7.772, de 1980, que regu-
lamenta as sanções relacio-
nadas a violações das normas 
de proteção ambiental.
Meio ambiente – Foram 
aprovados em 2º turno ou-
tros projetos que tratam do 
meio ambiente. O PL 787/15, 
do deputado Paulo Guedes 
(PT), transforma a Estação 

Ecológica de Sagarana, situ-
ada em Arinos (Noroeste de 
Minas), em parque estadual. 
O projeto foi aprovado na for-
ma do vencido. 

Outra matéria aprovada 
foi o PL 2.674/15, que altera 
a Lei 13.635, de 2000, a qual 
declara o buriti de interesse 
comum e imune de corte. De 

autoria do deputado Fabiano 
Tolentino (PPS), a proposição 
foi aprovada na forma do ven-
cido, com as emendas nºs 1 a 
3, da Comissão de Meio Am-
biente. A proposição dá nova 
redação ao parágrafo 1º do 
artigo 1º da lei, determinan-
do que o corte, a extração e 
a supressão do buriti serão 

admitidos, excepcionalmente, 
mediante prévia autorização 
do órgão ambiental compe-
tente, em casos de utilidade 
pública e interesse social. 

O PL 483/15, do depu-
tado Fred Costa (PEN), que 
trata de regras para a pesca 
esportiva, foi rejeitado pelos 
deputados em 2º turno.

PL amplia porte de arma para agentes
O Projeto de Lei (PL) 1.973/15, 
do deputado Cabo Júlio (PMDB), 
que libera o porte de arma por 
agentes socioeducativos, foi 
aprovado em 2º turno no 
Plenário da ALMG. A pro-
posição passou na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido, 
de autoria da Comissão de 
Segurança Pública. De acor-
do com o autor, o porte de 
arma é necessário diante de 
frequentes ameaças a esses 
agentes por adolescentes 
acautelados e criminosos em 
geral. Na sua avaliação, essa 
medida confere tratamento 
isonômico em relação a ou-
tros agentes que já possuem 
essa prerrogativa.

Da forma como foi apro-
vado, o PL 1.973/15 altera a 
Lei 15.302, de 2004, que ins-

titui a carreira de agente so-
cioeducativo. 
Campo – Outros projetos 
relativos à segurança públi-
ca foram aprovados ontem, 
em 2º turno. O PL 3.749/16, 
dos deputados Antonio Car-
los Arantes (PSDB), Fabiano 
Tolentino (PPS) e Sargento 
Rodrigues (PDT), cria o Plano 
Estadual de Segurança e De-
fesa do Campo. Ele passou na 
forma do vencido.

O objetivo do plano, se-
gundo os autores, é reduzir a 
violência no campo. Para isso, 
deverá ser promovida a coo-
peração entre os órgãos es-
taduais de segurança pública, 
em especial mediante a rea-
lização periódica de ações de 
repressão qualificada da crimi-
nalidade. Além disso, o plano 

pretende garantir eficiência 
e economicidade na atuação 
das Polícias Civil e Militar, com 
a identificação dos locais e pe-
ríodos do ano com maior inci-
dência de criminalidade.

Na forma como foi apro-
vado, o PL 3.749/16 cria de-
legacias especializadas na 
repressão de crimes contra 
o patrimônio ocorridos em 
zonas rurais e promove a co-
operação entre os órgãos de 
segurança e de fiscalização 
tributária, para coibir a circu-
lação de mercadorias e bens 
cuja origem lícita não seja 
comprovada.

O PL 3.559/16, do deputa-
do Sargento Rodrigues, proíbe 
o uso de veículos aéreos não 
tripulados (drones) no interior 
de prédios públicos e constru-

ções fechadas. A proposição 
passou na forma do vencido. 

Passou ainda, em 2º tur-
no, o PL 4.566/17, também 
do deputado Sargento Rodri-
gues, que altera a Lei 12.971, 
de 1998, a qual obriga a ins-
talação de dispositivos de 
segurança nas agências ban-
cárias. A proposição foi vota-
da na forma original, com a 
emenda nº 1, da Comissão de 
Segurança Pública. De acor-
do com o texto aprovado, 
os bancos ficam obrigados a 
disponibilizar à Polícia Militar, 
em tempo real, as imagens 
captadas pelas câmeras de 
segurança nas agências. Com 
a aprovação da emenda nº 1, 
as imagens deverão ser dis-
ponibilizadas, também, à au-
toridade de polícia judiciária.

 Diversos projetos aprovados ontem em Plenário tratam de questões ambientais e de segurança pública

Daniel Protzner
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COMISSÕES

Proposição estabelece critérios para 
divisão de recursos com municípios

Os parlamentares aprova-
ram ontem, em 2º turno, o 
Projeto de Lei (PL) 4.318/17, 
do deputado Lafayette de 
Andrada (PSD), que trata da 
destinação dos recursos a 
serem recebidos pelo Esta-
do num possível acerto de 
contas com a União. A apro-
vação ocorreu na forma do 
substitutivo nº 1, da Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO).

O projeto estabelece 
que os recursos do acerto 
de contas deverão ser com-
partilhados com os municí-
pios e prevê que os critérios 
para a distribuição obede-
cerão ao disposto na Lei 
Complementar Federal 63, 
de 1990, e na Lei 18.030, de 
2009, que regem o ICMS.

Outros projetos de au-
toria de parlamentares fo-
ram aprovados em 2º turno, 
em Plenário. Dois deles têm 
como tema a agroindústria. 
O PL 1.023/15, do deputado 
Fábio Cherem (PSD), trata 
das regras de comerciali-
zação de agrotóxicos. O PL 
2.874/15, dos deputados Fa-
biano Tolentino (PPS) e An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
modifica as normas para ha-
bilitação sanitária de estabe-
lecimento agroindustrial de 
pequeno porte.

Duas proposições tra-
tam da área de saúde, am-
bas do deputado Antônio 
Jorge (PPS). O PL 3.017/15 
obriga pessoas físicas e ju-
rídicas que realizam even-
tos destinados a profissio-

nais da saúde a informar, 
nas peças publicitárias e na 
sua programação, as rela-
ções de qualquer natureza 
que configurem potenciais 
conflitos de interesse. O 
PL 3.449/16 dispõe sobre 
a inserção de mensagem 
educativa em cardápios so-
bre os riscos da operação 
de máquinas e veículos sob 
efeito de álcool. 

Do deputado Fábio Ave-
lar Oliveira (Avante), foi 
aprovado o PL 4.636/17, 
que institui o Polo da Moda 
de Divinópolis. Do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
passou o PL 4.390/17, que 
declara patrimônio cultural 
do Estado o modo de fa-
zer crochê de Inconfidentes 
(Sul de Minas). Também foi 

aprovado em 2º turno o PL 
1.380/15, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), que trata da 
implantação do Selo Entida-
de Especial, a ser conferido a 
entidades que atendem pes-
soas com deficiência.

Ainda em 2º turno, foi 
aprovado o PL 4.749/17, do 
deputado Geraldo Pimen-
ta (PCdoB), que autoriza a 
Fhemig a doar imóvel ao 
município de Betim, a fim 
de tornar possível a regu-
larização fundiária das pro-
priedades da antiga Colônia 
Santa Izabel. 

Outras proposições com 
temas diversos foram apro-
vadas ontem. A cobertura 
completa das reuniões de 
Plenário está no Portal da 
Assembleia (almg.gov.br).

PL da taxa minerária recebe alterações
Está pronto para votação 
em 2º turno, no Plená-
rio, o Projeto de Lei (PL) 
3.677/16, da Comissão Ex-
traordinária das Barragens, 
que altera a destinação de 
taxas e recursos do setor 
minerário. Ontem, a Comis-
são de Administração Públi-
ca aprovou parecer favorá-
vel ao projeto, na forma do 
substitutivo nº 1 ao texto 
aprovado em 1º turno.

O relator do projeto foi 
o presidente da Comissão 
de Administração, deputa-
do João Magalhães (PMDB). 
Durante a reunião, foi apro-
vada proposta de emenda do 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), que incorpora a Junta 
Comercial à estrutura da Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da. A proposta foi incorpora-
da ao substitutivo.

Também foi apresentada 
proposta de emenda do de-
putado Duarte Bechir (PSD) 
que determina a isenção de 
IPVA para veículo de valor 
histórico ou de coleção. O 

presidente deixou de colocar 
a emenda em votação por 
considerar que ela já havia 
sido contemplada pelo subs-
titutivo nº 1.

De acordo com o rela-
tor, o substitutivo nº 1 pro-
move outras alterações na 
legislação tributária, no sen-
tido de consolidar em uma 
mesma norma legal diversas 
cobranças fiscais. 

O PL 3.677/16 reflete 
medidas propostas na in-
vestigação do rompimento 
da Barragem de Fundão, da 
mineradora Samarco, em no-
vembro de 2015. Para tanto, 
altera a Lei 19.976, de 2011, 
que institui a Taxa e o Ca-
dastro de Controle, Monito-
ramento e Fiscalização das 
Atividades Minerárias. O ob-
jetivo é destinar a totalidade 

desses recursos ao Sistema 
Estadual de Meio Ambiente, 
para reforçar as atividades de 
fiscalização. Atualmente, eles 
são destinados a diversos ór-
gãos da administração. 

Outras comissões se reu-
niram ontem para apreciar 
projetos e votar requerimen-
tos. A cobertura completa 
das reuniões está no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

Proposição, de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, tramita em 2º turno

Sarah Torres
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.838/17

Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre os critérios para o 
atendimento de acidentes em ferrovias e rodovias, envolvendo produ-
tos perigosos. Votação em 2º turno

PL 4.665/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a revisão do PPAG 
2016-2019 para 2018. Discussão em turno único

PL 4.666/17
Do governador Fernando Pimentel. Estima as receitas e fixa as despesas 
do orçamento fiscal do Estado para 2018. Discussão em turno único

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Cria a Comissão Permanente de Defesa dos 
Direitos da Mulher. Discussão em 1º turno (urgência)

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 2º turno

PL 286/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
implantação de ciclovias às margens de rodovias. Discussão 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. Discussão em 2º turno

PL 3.316/16
Do deputado Felipe Attiê. Reconhece como patrimônio imaterial a Fes-
ta de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. Discussão em 2º turno

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. 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 4.363/17
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Caiana. Discussão em 2º turno

COMISSÕES

Projeto do orçamento de 2018 passa na 
FFO e está pronto para ir a Plenário

O Projeto de Lei (PL) 4.666/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que contém o orça-
mento do Estado para 2018, 
recebeu ontem parecer favo-
rável da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) ampliada com membros 
das demais comissões perma-
nentes. Com isso, o projeto já 
pode seguir para análise do 
Plenário em turno único. 

O relator foi o deputado 
Tiago Ulisses (PV), presiden-
te da FFO. O parecer havia 
sido distribuído em avulso 
na véspera, e sua discussão 
e votação ontem foram mar-
cadas por divergências en-
tre parlamentares governis-
tas e de oposição. Votaram 
contra o relatório os depu-
tados Tito Torres (PSDB) e 
Felipe Attiê (PTB).
Déficit – A proposta orçamen-
tária para 2018 estima as re-
ceitas em R$ 92,43 bilhões,    
fixa as despesas em R$ 100,61 
bilhões e apresenta um déficit 
fiscal de R$ 8,18 bilhões. Estão 
previstos, para 2018, aumen-
to de 5,91% para as receitas 
e acréscimo de 5,53% para as 
despesas. Com isso, o déficit 
deverá ser 1,43% superior ao 
previsto para 2017.

No entanto, a emenda nº 
385, que está entre as quatro 
encaminhadas pelo governa-
dor e acatadas pelo relator, mo-
difica os valores da receita e da 
despesa, reduzindo a estima-
tiva de déficit em cerca de R$ 
100 milhões. O déficit previsto 
passa a ser de R$ 8,08 bilhões.

As quatro emendas, se-
gundo o Executivo, trazem 
mudanças que foram neces-
sárias para atualizar as peças 
orçamentárias, tendo em 
vista novas diretrizes legais 
do governo federal para a ce-
lebração do acordo da dívida 
de Minas com a União.
Emendas populares – Em 
seu parecer, o relator destaca 
que o PL 4.666/17 recebeu 
388 emendas. Além das qua-
tro do governador, 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. 
Outras 329 emendas foram 
apresentadas por parlamen-
tares e pelo bloco oposicio-
nista Verdade e Coerência.

O relator propõe 31 
subemendas a emendas de 

parlamentares, com o objeti-
vo de atender às solicitações 
dos deputados. Também são 
apresentadas 19 emendas 
para garantir a compatibi-
lidade da lei orçamentária 
com a criação de ações no 
âmbito do PPAG.
Pessoal – O parecer do de-
putado Tiago Ulisses sobre 
o projeto do orçamento 
destaca que a despesa to-
tal com pessoal prevista na 
proposta orçamentária é de 
R$ 38,9 bilhões, o que re-
presenta 63,12% da Receita 
Corrente Líquida (RCL) para 

o exercício, ultrapassando 
o limite estabelecido na Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), de 60%.

Com isso, o Poder Execu-
tivo estará sujeito a vedações 
no ano que vem, não poden-
do, por exemplo, promover a 
concessão de vantagem, au-
mento ou reajuste, ressalva-
da a revisão geral anual.

O relatório informa, ain-
da, que os mínimos consti-
tucionais a serem aplicados 
em educação e saúde estão 
contemplados na proposta 
orçamentária. 

FFO ampliada aprovou parecer favorável ao PL 4.666/17

Guilherme Bergamini
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Universitários sob pressão 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (24/8) – Impactos da 

Reforma Trabalhista na vida das mulheres
 5h10 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com 

Adriano Pilatti 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Pensão alimentícia na guarda compartilhada
 7h Zás – Carlos Nunes, em Pérolas do Tejo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – HPV 
 9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 12h Memória e Poder – Escritor e jornalista Ruy Castro 
 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 – HPV 
 20h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto 

Correa da Silva Filho 
 21h Assembleia Debate – Desafios econômicos para 2018
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

cutir e votar proposições da comissão
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
10h30

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

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
I) – discutir e votar proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Clube dos Ofi-
ciais da Polícia Militar, para acompanhar negociações dos servidores da 
área de segurança. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues, João 
Leite e Coronel Piccinini

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com 

a presença de convidados, ameaças a membros dos assentamentos da 
Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio. Requerimento: deputado 
Rogério Correia

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

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

II) – discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Ple-
nário, 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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre 

o PL 3.316/16 (2º turno), do deputado Felipe Attiê, que reconhece 
como patrimônio imaterial do Estado a Festa de Nossa Senhora da 
Abadia, em Romaria

17 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
18h15

• Reunião Solene (Plenário)

ORDEM DO DIA (cont.)
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 2º 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 2º turno

PL 3.119/15
Do deputado Felipe Attiê. Institui a Política de Incentivo à Construção 
de Cisternas nas Propriedades Rurais. Discussão em 1º turno

PL 4.448/17
Da deputada Rosângela Reis. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Vermelho Novo. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Solene (18h15)
Destinada ao encerramento da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª 
Legislatura


