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17 No âmbito das finanças públicas, mencionamos a lei que criou seis fundos estaduais de incentivo e de 

financiamento de investimento, com o fim de obter recursos para se fomentar o investimento público 
e privado em Minas Gerais. 

Digna de nota, ainda, nos projetos de lei do ciclo orçamentário, foi, mais uma vez, a inovadora partici-
pação popular na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019.

Um projeto de grande envergadura para o Estado foi conduzido com êxito em 2017 com forte partici-
pação da sociedade civil: o Plano Estadual de Cultura, considerado o marco regulatório dessa área e 
responsável por estabelecer as prioridades para as políticas públicas culturais do Estado nos próximos 
dez anos. Além disso, está sob análise a criação dos Sistemas Estaduais da Cultura e de Financiamento 
à Cultura. Outra ação relevante foi o fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas, realizado em parceria com as Secretarias de Estado de Cultura e de Educação. 

Mesmo em um cenário adverso, houve medidas positivas viabilizadas pelo voto parlamentar. Na educação, 
constatamos que a Assembleia está atenta à valorização do profissional dessa área. Um exemplo disso 
foi a aprovação da emenda constitucional que trata do adicional de valorização da educação básica, bem 
como a sanção da lei que criou medidas protetivas para casos de violência contra servidores dessa área. 
Na Fundação João Pinheiro, uma proposição fixou cotas para ingresso de negros, indígenas e pessoas de 
baixa renda. Outro projeto muito significativo teve andamento em 2017, o Plano Estadual de Educação, 
que define novas metas e estratégias para a educação no Estado, pelos próximos dez anos.

Sempre na vanguarda, a Assembleia de Minas tem se caracterizado por tomar a frente em discussões 
relevantes para o desenvolvimento do Estado, como o ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos 
de Minas: as Tecnologias e os Mineiros em Destaque, com foco em cinco produtos especiais e arte-
sanais da agropecuária mineira: queijos, cafés, vinhos, mel e azeite de oliva. Deve-se registrar que o 
Legislativo de Minas contabiliza quase duas décadas de atuação em defesa do queijo artesanal, ícone 
cultural do Estado. Na defesa desse símbolo de Minas e dos mineiros, a Assembleia tem ouvido lideran-
ças, produtores, autoridades e especialistas para produzir e aprimorar leis que garantam a valorização 
do legítimo queijo produzido com leite cru.

A produção legislativa procurou dar conta dos mais variados temas, como a lei que trata do refinancia-
mento de dívidas fiscais e tributárias, com a instituição do Plano de Regularização de Créditos Tributá-
rios, e a que criou a Rede Cuidar, com recursos da Loteria Mineira, que fortalecerá o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).

Outro assunto muito importante é aquele relacionado ao rompimento da Barragem de Fundão, em Ma-
riana, em novembro de 2015. Depois desse terrível acontecimento, foram apresentadas proposições 
relacionadas à destinação de taxas e recursos do setor minerário e aos licenciamentos ambientais de 
barragens minerárias e industriais. Em 2017, teve sequência o trâmite desses projetos.

O tema “Segurança pública” despertou muitos debates na Capital e em vários municípios do interior do 
Estado, como as discussões em torno do aumento dos casos de assaltos a bancos com explosão de 
caixas eletrônicos. Com a finalidade de reduzir a violência no meio rural, tramitou o Plano Estadual de 
Segurança e Defesa no Campo. 
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rizonte (RMBH), em especial aos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Cabe 
destacar, dentre os eventos promovidos pela Casa, o Encontro Internacional Descriminalização das 
Drogas, com a participação de especialistas de Portugal, do Chile e do Uruguai.

Na área de promoção da cidadania, a Assembleia renovou seu compromisso com importantes seg-
mentos da população. Nesse aspecto, vêm ganhando cada vez mais força as pautas relacionadas à 
igualdade de gênero e à necessidade de maior participação feminina na política. Para dar continuidade 
ao encaminhamento dessas questões, a Comissão Extraordinária das Mulheres, reinstalada em 2017, 
será transformada em comissão permanente.

A temática “Pessoa com deficiência” também recebeu muita atenção da Assembleia de Minas, com 
a realização de diversas visitas técnicas a escolas de educação especial da RMBH e do interior, em 
especial às escolas estaduais. 

Outro evento de destaque foi a realização da 14.ª edição do Parlamento Jovem, com a temática da edu-
cação política nas escolas. Em 2017, participaram 63 municípios das mais diversas regiões do Estado. 

No âmbito das ações institucionais, não podemos esquecer a inauguração do Auditório José Alencar 
Gomes da Silva. O novo espaço dá sequência a várias iniciativas da ALMG para a ampla acolhida dos 
mineiros, somando-se a outros instrumentos que são referência do esforço da Casa para aumentar a 
integração com os cidadãos.

Em 2017, tiveram início as transmissões ao vivo das reuniões de comissões pelo canal da ALMG no 
YouTube e o acesso à íntegra das gravações pelo Portal da Assembleia. O novo serviço já está propor-
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transparência e em sintonia com a prioridade da Mesa de ampliar e aprimorar os canais de participação 
da Assembleia mineira. Outro canal de interação com a sociedade é o Portal Mobile, cuja implementa-
ção possibilita navegação ágil e fácil compartilhamento nas redes sociais. 

Uma notícia que também nos orgulha especialmente é o fato de a Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais ter conquistado a certificação internacional ISO 20.000, tornando-se a primeira instituição pública 
da administração direta do País a ter o selo que atesta boas práticas no gerenciamento de serviços de 
tecnologia da informação (TI). 

Em 2017, quando comemoramos os 125 anos da Biblioteca da Assembleia, o Parlamento mineiro forta-
leceu também a sua atuação em prol da cultura do Estado, por meio da institucionalização do programa 
Assembleia Cultural, com o objetivo de incentivar e apoiar as diferentes manifestações culturais mineiras.

Em todo o ano, a Assembleia reforçou ainda mais a sua preocupação com a racionalização dos pro-
cessos de trabalho e dos gastos com o funcionamento da Casa. Um exemplo disso foi a instalação, nas 
dependências da instituição, de uma microusina de geração fotovoltaica, que permitirá produção de 
energia elétrica para consumo próprio. 

Não se pode deixar de mencionar, finalmente, o apoio da Mesa da Assembleia à continuidade, nesse 
período, do planejamento estratégico da ALMG, que tem contribuído sobremaneira para o aprimoramento 
da atuação político-parlamentar e da gestão institucional, sempre no sentido de fortalecer a democracia.

Chegamos, assim, ao final da 3.ª Sessão Legislativa da 18.ª Legislatura, agradecendo o empenho de 
todos os deputados e servidores e reafirmando nosso compromisso com os deveres institucionais e os 
anseios de todos os mineiros, no esforço conjunto para garantir voz e poder aos cidadãos.

É a Assembleia de Minas cada vez mais presente na vida dos mineiros.

Deputado Adalclever Lopes

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais



Até há pouco tempo, o queijo mais famoso do país não podia ser vendido nem 

aqui nem em outros estados. Mas, agora, essa proibição caiu por terra. Para isso 

acontecer, a Assembleia mobilizou lideranças mineiras e nacionais, para, juntas, 

criar a lei que permite a venda de queijos feitos à base de leite cru dentro e fora 

do estado. Além disso, as regiões produtoras foram oficialmente demarcadas e o 

controle sanitário do rebanho e das instalações foi aprimorado, agregando maior 

valor ao produto. Essa é uma grande conquista para os produtores dos queijos 

ar tesanais mineiros, boa também para os milhões de consumidores brasileiros.

Você nem sempre fica sabendo, mas a Assembleia está presente na nossa vida.

  
 





Desde 2015, o relatório institucional da Assembleia passou a 

organizar as informações referentes às atividades finalísticas 

segundo os grandes temas que orientam a discussão e o mo-

nitoramento das políticas públicas do Estado pela Assembleia. 

O objetivo dessa nova estrutura é proporcionar aos cidadãos 

uma visão transversal das diferentes formas de atuação po-

lítico-parlamentar, agrupadas de acordo com os assuntos de 

seu interesse. 

Este relatório apresenta, então, um grande capítulo da atuação 

político-parlamentar em 2017, dividido em 25 seções, assim 

organizadas: Administração pública; Agropecuária; Assistência 

social; Ciência, tecnologia e inovação; Cultura; Defesa do con-

sumidor; Direitos humanos; Drogas; Educação; Energia; Esporte 

e lazer; Finanças públicas; Indústria, Comércio e serviços; Meio 

ambiente; Mineração; Municípios e desenvolvimento regional; 

Política fundiária; Proteção aos animais; Saneamento básico; 

Saúde pública; Segurança pública; Trabalho, emprego e renda; 

Transporte e trânsito; Turismo; e Destinatários (pessoa com de-

ficiência e mulheres).

Os temas referidos são tratados por comissões específicas, que 

tiveram ações institucionais dedicadas a eles, como é o caso de 

“Proteção aos animais” e “Destinatários (pessoa com deficiên-

cia e mulheres)”, abordados em sessões próprias. 

No início de cada um dos capítulos temáticos ou ligados a pú-

blicos, há uma introdução, que sintetiza a abordagem do tema 

nas atividades parlamentares em 2017, apontando os desta-

ques das discussões, as principais comissões envolvidas, as 

Introdução
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seguida, são detalhadas as atividades de produção legislativa, o debate e a fiscalização relativas 

ao assunto, segundo subtemas que contemplam diferentes aspectos da respectiva política públi-

ca. No que se refere à produção legislativa, o leitor encontrará números e ementas das normas 

produzidas e dos projetos de lei que estão em fase final de tramitação, além de textos explicativos 

das normas de destaque. Na parte de fiscalização, estão apontados os totais de requerimentos de 

comissão que tratam do tema, incluindo-se pedidos de informação ao Poder Executivo estadual, 

pedidos de informação ao governo federal, a governos municipais e a outros órgãos, além de 

pedidos de providência. 

Também estão contabilizados os eventos institucionais e os de comissão (englobando-se audiências 

públicas, reuniões com convidados e visitas) atinentes ao tema. É importante esclarecer que, muitas 

vezes, normas, eventos e requerimentos tratam de mais de um tema, que, portanto se repetem em 

diversos capítulos. Com isso, a somatória de todos os eventos dos capítulos temáticos gerará um nú-

mero total maior do que aquele efetivamente realizado pela Assembleia em 2017. Para corrigir essa 

distorção, logo após os capítulos temáticos, o relatório apresenta os números da atuação político-par-

lamentar, com o quantitativo global da produção legislativa, dos eventos institucionais e de comissões 

e dos requerimentos. 

Fechando o relatório, há capítulos dedicados aos canais de diálogo com a população e aos principais 

números dessa interlocução, aos serviços voltados para a cidadania, a cultura e a memória política e 

aos projetos do Direcionamento Estratégico da Assembleia para 2020. Encontra-se aí, ainda, a apre-

sentação de conceitos relativos à atividade legislativa. 



Todo mineiro sabe que o diálogo é sempre o melhor caminho. Por isso, a nossa Assembleia Legislativa 
ouve a população, debate ideias e cria leis que defendem os interesses de Minas e dos mineiros. 
Tudo para que as novas gerações possam trilhar, com bem-estar e segurança, os caminhos do 
futuro. Participe! É com você que a Assembleia se torna, cada vez mais, o poder e a voz do cidadão.





Atuação
político-parlamentar

da Assembleia em temas

A atuação dos deputados se dá não só na 
Assembleia, por meio das atividades no 
Plenário e nas comissões, mas também no 
contato com a sociedade mineira e na in-
termediação de suas demandas perante os 
poderes públicos. Esse contato do deputa-
do com os cidadãos lhe permite conhecer 
de perto as necessidades da população, o 
que garante maior efetividade e legitimida-
de ao trabalho político-parlamentar.

Este capítulo destaca os principais resulta-
dos dessa atuação, organizados segundo 
temas e destinatários de políticas públicas. 
Pode-se perceber pela atividade legislati-
va, pelos eventos e pelos requerimentos de 
fiscalização que o Poder Legislativo atua 
intensamente nas diversas etapas do ciclo 
de políticas públicas: na identificação de 
um problema público, na conformação da 
agenda, na deliberação sobre a melhor al-
ternativa para o enfrentamento da questão 
e no acompanhamento da implementação 
da política concebida para solucioná-la.
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Em 2017, a temática “Administração pública” teve foco na gestão de pessoas. Nesse contexto, a Comis-
são de Administração Pública realizou intensos trabalhos, abordando, além de questões relacionadas a 
isso, outras, tais como as referentes a projetos de lei diversos, a exemplo do Projeto de Lei Complementar 
71/17, que se transformou na Lei Complementar 145, de 2017, a qual prorroga o prazo da licença médica 
dos servidores que já estavam afastados de suas funções quando foram desligados do Estado, em 31 
de dezembro de 2015, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2017. 

Dentre os destaques de 2017, está a Lei 22.504, de 2017, que acrescenta parágrafo único ao art. 
64 da Lei 14.310, de 2002, que, por sua vez, dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Mi-
litares do Estado para discriminar quais condutas poderão ser reputadas como transgressões que 
afetem a honra pessoal e o decoro da classe e darão azo à instauração de processo administrativo 
disciplinar em desfavor do militar acusado de sua prática. O Código de Ética e Disciplina dos Mili-
tares do Estado (CEDM) tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disci-
plinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, 
bem como regulamentar o processo administrativo-disciplinar e o funcionamento do Conselho de 
Ética e Disciplina Militares da Unidade (Cedmu). Assim, a norma pretende reduzir a possibilidade de 
instauração arbitrária de processos administrativos sancionatórios previstos no CED, concretizar o 
princípio da segurança jurídica e densificar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa e 
da igualdade, que também socorrem os militares do Estado.

Outros destaques foram os seguintes: a tramitação dos projetos de lei (PLs) sobre reserva de vagas em 
concurso público para o curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro; a divulgação de 
valores arrecadados com multas de trânsito; o estabelecimento de regras para denominação de pró-
prio público estadual; a certificação de documentos eletrônicos públicos; a fixação de critérios para a 
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recepção de documentos no Estado; e a anistia de a penalidades por ausências ao trabalho para aderir 
a paralisações praticadas por profissionais da educação básica; entre outros, descritos a seguir. O PL 
4.355/17 estabelece cotas para o ingresso de estudantes negros no curso de administração pública 
da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Originalmente, o PL altera a Lei 18.974, de 2010, 
que estabelece a estrutura da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. A 
norma prevê que pelo menos 20% das vagas desse concurso devem ser destinadas a pessoas negras 
e também destina 3% das vagas para indígenas e 17% para pessoas de baixa renda que estudaram 
em escolas públicas. 

O PL 969/15 estabelece que os documentos eletrônicos públicos do Estado de Minas Gerais, emi-
tidos via internet para os cidadãos, sejam certificados de acordo com a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Em outras palavras, o PL determina a adoção de medidas para se 
assegurar a autenticidade das informações veiculadas nos sites governamentais e a segurança nas 
transações realizadas em meio eletrônico entre os órgãos e entidades da administração pública do 
Estado e os cidadãos. 

Merecem registro, ainda, as leis – todas de 2017 – que dispõem sobre fundos estaduais, pois ti-
veram efetiva participação da Comissão de Administração Pública durante o processo legislativo: a 
Lei Complementar 142 (alteração na Lei Complementar 91, de 2006, que dispõe sobre fundos esta-
duais); a Lei Complementar 143 (alteração na lei de criação do Fundo Especial do Ministério Público 
do Estado de MG); e a Lei 22.606 (criação de fundos estaduais de incentivo e de financiamento e 
de investimento). 

Em relação aos requerimentos, os assuntos que se destacaram foram as reivindicações de servidores 
públicos quanto à revisão geral anual e o controle externo a cargo da ALMG. 
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Legislação

Administração pública

Lei 22.512, de 22/6/2017
Institui a Comenda Vice-Presidente José Alencar. 

Projeto de Lei 797/15, de autoria do Deputado Tadeu Martins Leite.

Lei 22.607, de 20/7/2017

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo Servas 
(SSA-Servas) e dá outras providências. 

Projeto de Lei 4.154/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 22.587, de 18/7/2017

Dispõe sobre parcerias entre o Poder Executivo e as organizações da 
sociedade civil (OSCs) de assistência social, para a execução de ações 
no âmbito da política pública de assistência social no Estado. 

Projeto de Lei 926/15, de autoria do deputado André Quintão.

Controle da administração pública

Resolução 5.519, de 
14/12/2017

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao 
exercício de 2003. 

Projeto de Resolução 1.684/04, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

Resolução 5.520, de 
14/12/2017

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao 
exercício de 2004.

Projeto de Resolução 2.388/05, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

Gestão de pessoas

Emenda à Constituição 
95/2017

Altera o art. 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado.

Proposta de Emenda à Constituição 45/17, de autoria do deputado 
Rogério Correia.

Lei Complementar 145, de 
30/12/2017

Autoriza a filiação, por prazo indeterminado, da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais à União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale), bem como autoriza o repasse de 
contribuições a esta entidade de representação.

Projeto de Lei Complementar 71/17, de autoria do governador Fernando 
Damata Pimentel

Lei 22.504, de 31/5/2017

Acrescenta parágrafo único ao art. 64 da Lei 14.310, de 19 de junho de 
2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do 
Estado de Minas Gerais. 

Projeto de Lei 780/15, de autoria do deputado Cabo Júlio.

Lei 22.518, de 23/6/2017

Concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder 
Judiciário do Estado referente à data-base de 2016 e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.840/16, de autoria do Tribunal de Justiça.
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Lei 22.519, de 23/6/2017

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa referente ao ano 
de 2017.

Projeto de Lei 4.322/17, de autoria da Mesa da Assembleia.

Lei 22.520, de 23/6/2017

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Ministério Público do Estado referente ao ano de 2016. 

Projeto de Lei 3.794/16, de autoria do procurador-geral de Justiça.

Lei 22.589, de 18/7/2017

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2017.

Projeto de Lei 4.183/17, de autoria do Tribunal de Contas.

Lei 22.608, de 20/7/2017

Modifica a Lei 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura 
de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Projeto de Lei 4.672/13, de autoria do Tribunal de Contas.

 Lei 22.618, de 26/7/2017

Altera o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público 
e dá outras providências.

Projeto de Lei 4.361/17 de autoria do procurador-geral de Justiça.

Lei 22.790, de 27/12/2017

Institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da 
Defensoria Pública e dá outras providências. 

Projeto de Lei 4.048/17, de autoria da Defensoria Pública.

Lei 22.791, de 27/12/2017

Dispõe sobre a revisão anual dos subsídios, vencimentos e proventos 
dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. 

Projeto de Lei 4.616/17, de autoria da Defensoria Pública.
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Lei 22.807, de 29/12/2017

Estabelece os Quadros de Empregos Públicos e Cargos de Provimento 
em Comissão da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e dá outras providências. 

Projeto de Lei 4.851/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Discriminação de atos praticados por militares ofensivos à honra pessoal ou ao decoro da classe – Lei 
22.504, de 31/5/2017

A Lei 22.504, de 2017, acrescenta parágrafo único ao art. 64 da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o 
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado para discriminar quais condutas poderão ser reputadas 
como transgressões que afetem a honra pessoal e o decoro da classe e darão azo à instauração de processo 
administrativo disciplinar em desfavor do militar acusado de sua prática. O Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado (CEDM) tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares 
e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como 
regulamentar o Processo Administrativo-Disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina 
Militares da Unidade (Cedmu). Assim, a norma pretende reduzir a possibilidade de instauração arbitrária de 
processos administrativos sancionatórios previstos no CED, concretizar o princípio da segurança jurídica 
e densificar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da igualdade, que também socorrem 
os militares do Estado.

Gestão governamental

Resolução 5.521, de 
20/12/2017

Autoriza a filiação, por prazo indeterminado, da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais à União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale), bem como autoriza o repasse de 
contribuições a esta entidade de representação.

Projeto de Resolução 48/17, de autoria da Mesa da Assembleia.

Proposições em fase final de tramitação

Administração pública

Projeto de Lei Complementar 
70/17

Altera a Lei Complementar 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Autor: Tribunal de Justiça.

Projeto de Lei 4.543/17

Dispõe sobre a acumulação e a extinção das serventias que especifica e 
dá outras providências.

Autor: Tribunal de Justiça.

Gestão de pessoas

Projeto de Lei 3.284/16

Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, de 30 de dezembro de 
2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos 
básicos das categorias que menciona, estabelece as tabelas de 
vencimento básico dos policiais civis e militares, altera as Leis 11.830, 
de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação, e 
14.695, de 30 de julho de 2003, que cria a carreira de agente de 
segurança penitenciário, e dá outras providências.

Autor: deputado Cabo Júlio.
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Projeto de Lei 4.827/17

Autoriza a transformação da empresa pública Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) em sociedade 
anônima de economia mista e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Projeto de Lei 4.355/17

Altera a Lei 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a 
estrutura da carreira estratégica de especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental, altera as tabelas de vencimento das carreiras 
de policiais civis de que trata a Lei Complementar 84, de 25 de julho de 
2005, e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Gestão governamental

Projeto de Lei 969/15

Estabelece critério para certificação dos documentos eletrônicos 
públicos do Estado emitidos via internet.

Autor: deputado Gustavo Valadares.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Administração pública: 11 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Administração Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social

1
2
1
4
1
1
1

Central: 10
Mata: 1

Controle da administração pública: 11 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular

4*
1
4*
2*
4*

Central: 11

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Administração Pública
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

2
2
2
1

Central: 8

Gestão governamental: 11 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Saúde

4*
5
3*

Central: 10
Brasília (DF): 1

Gestão patrimonial e de bens: 7 eventos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Segurança Pública

3*
1*
4*
1*
1*

Central: 7

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Administração pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública

4
1
1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

3
6
1
7
1

Controle da administração pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

15
1
2
1
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Saúde
Comissão de Constituição e Justiça

33
5
1
1
1

Gestão de pessoas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

6
1

3
1
1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Direitos Humanos

17
1
6
1
11
7
2

Gestão governamental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública 3

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Minas e Energia

7
7
1

1
1

Gestão patrimonial e de bens

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Cultura
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

7
1
5
1
1
1
2
1

Observação: Embora faça parte também do tema “Administração pública”, a parte “Planejamento e orçamento” será tratada unica-
mente dentro do tema “Finanças públicas”.
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Um dos principais destaques desse tema, em 2017, foi o ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos 
de Minas: as Tecnologias e os Mineiros em Destaque, no final do ano. Com o objetivo de divulgar produtos 
especiais e artesanais da agropecuária mineira como queijo, café, vinho, mel e azeite de oliva, bem como 
debater a inserção dos produtos mineiros nos mercados nacional e internacional, o evento trouxe, entre 
outras conclusões, a constatação de especialistas e autoridades de que o reconhecimento internacional 
da qualidade de produtos artesanais mineiros passa pelo crescente investimento em pesquisa e tecnolo-
gia. A produção de cafés especiais em Minas, por exemplo, está assentada em um tripé que se constitui 
de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e competitividade econômica. 

O Legislativo de Minas contabiliza quase duas décadas de atuação destacada em defesa do queijo 
artesanal, ícone cultural do Estado. Na defesa desse símbolo de Minas e dos mineiros, há quase duas 
décadas a Assembleia tem debatido com lideranças, produtores, autoridades e especialistas para pro-
duzir e aprimorar leis que garantam a valorização do legítimo queijo produzido com leite cru. 

Esse fato pode ser verificado na produção legislativa em 2017. O Projeto de Lei (PL) 2.874/15 modifica 
a Lei 19.476, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pe-
queno porte no Estado, ampliando as possibilidades de formalização e agregação de valor aos produtos 
agropecuários mineiros. Em sua tramitação, a proposição recebeu alterações que podem transformá-la 
em outra via para regularização da produção de queijo artesanal no Estado.

Reforçando o protagonismo da Assembleia de Minas na legislação em torno da cadeia produtiva do 
queijo, também merece menção o PL 4.631/17, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos 
queijos artesanais de Minas Gerais. Essa proposição determina que todo estabelecimento produtor de 
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comercialização e à fabricação de seus produtos. Além de alterar normas de funcionamento das quei-
jarias e estabelecer novos parâmetros para a fiscalização, o projeto apresenta estratégias de incentivo, 
tais como a qualificação técnica dos produtores de queijo.
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Ele altera a Lei 20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultu-
ra Familiar (PAA Familiar). Finalmente, o PL 4.559/17 (do governador) institui o Programa de Certifica-
ção de Produtos Agropecuários e Agroindustriais (Certifica Minas). O objetivo do programa é assegurar 
que os produtos agropecuários e agroindustriais ofertados possuam qualidade e sustentabilidade em 
seus sistemas de produção, proporcionando maior atratividade para sua inserção competitiva nos mer-
cados nacional e internacional.

Merece registro, ainda, o PL 3.749/16, que cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo, 
voltado ao planejamento de ações, estratégias e gestão de inteligência para promover a segurança 
da zona rural e autoriza o Poder Executivo a instituir o Fórum Permanente para Acompanhamento das 
Ações de Segurança Rural.

Nas audiências públicas, um assunto recorrente foi o conflito relacionado ao uso de água. Num dos 
eventos, promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prefeitos, verea-
dores e lideranças comunitárias do Norte de Minas debateram as soluções propostas pela Copasa para 
o desabastecimento de água em Montes Claros, que sofre com a crise hídrica há alguns anos. Outra 
preocupação manifestada foi quanto ao perigo de desertificação dessa região, pela escassez de água.

Sobre os requerimentos originados nas comissões pode-se ressaltar, entre tantos, um sobre licen-
ciamento para outorgas de água para irrigação das lavouras de abacaxi em Frutal. Outro exemplo é 
o daquele que resultou em visita da Comissão de Agropecuária e Agroindústria ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, em Brasília, com o objetivo de conhecer a proposta de privatização 
das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) e da Companhia de Armazéns e Silos do 
Estado (Casemg). Em agosto, o governo federal apresentou o Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), que prevê 58 privatizações, incluindo as CeasaMinas e a Casemg. No entanto, não houve nenhum 
esclarecimento sobre como as vendas serão feitas, o que gerou insegurança e polêmica.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Agropecuária

Projeto de Lei 1.023/15

Altera a Lei 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre 
produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras 
providências.

Autor: deputado Fábio Cherem.

Agricultura familiar:

Projeto de Lei 1.314/15

Altera a Lei 20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA Familiar) e dá outras 
providências. 

Autor: deputado Bonifácio Mourão.
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Projeto de Lei 2.874/15

Altera a Lei 19.476, de 11/1/2011, que dispõe sobre a habilitação 
sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no 
Estado e dá outras providências.

Autores: deputado Fabiano Tolentino e deputado Antônio Carlos Arantes.

Instrumentos de desenvolvimento agrário

Projeto de Lei 2.874/15

Altera a Lei 19.476, de 11/1/2011, que dispõe sobre a habilitação 
sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no 
Estado e dá outras providências.

Autores: deputado Fabiano Tolentino e deputado Antônio Carlos Arantes.

Projeto de Lei 4.559/17

Institui o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e 
Agroindustriais (Certifica Minas).

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de Minas: as Tecnologias e os Mineiros em Destaque 

Descrição: 

Evento promovido pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais e coordenado pela Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria. 

Além das palestras magnas e dos painéis temáticos, 
integrou a programação do evento a realização de uma 
feira com estandes de produtos especiais mineiros 
(queijos, azeites, mel e derivados, vinhos e cafés). 

Data/local: 

30 de novembro e 1.º de dezembro de 2017 
Belo Horizonte
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1 – divulgar casos de sucesso da agropecuária 
mineira que têm como base os avanços 
científicos e tecnológicos, a tradição e a 
superação de desafios;

2 – apresentar produtos especiais ou artesanais 
mineiros (queijos, azeites, mel e derivados, 
vinhos e cafés), seus produtores e 
consumidores;

3 – valorizar os produtos especiais e artesanais da 
agropecuária mineira, promovendo seu acesso 
aos mercados e à alta gastronomia, nacional e 
internacional. 

Comissão organizadora: 

Por ser evento institucional de construção coletiva, 
13 instituições da sociedade civil e do poder 
público participaram da formatação desse evento 
ao longo de 4 reuniões preparatórias, realizadas 
nos meses de setembro e outubro de 2017. 

Números: 

• Participantes: 207 
• Expositores: 21 
• Instituições representadas: 70

Destaques relacionados em 2017: 

–  17/11/2017 – Audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater a proposta do 
governo do Estado de construir o Centro de Especialização e Pesquisa de Queijo Artesanal da Região do Serro. 

– 30/11/2017 – Audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a comercialização 
do queijo artesanal. 

–  5/12/2017 – Audiência com convidados realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico para 
proceder à entrega do diploma do voto de congratulações com o Sr. Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, 
produtor e proprietário da Fazenda Capetinga, pelo prêmio Decanter World Wine Awards 2017, da revista 
inglesa Decanter, recebido pelo vinho Maria Maria, vencedor da categoria bronze. 

–  11/12/2017 – Audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater o Projeto de Lei 
4.126/17, que torna obrigatória a inclusão de mel de abelha na complementação da merenda escolar das 
escolas públicas estaduais e dá outras providências.

Eventos de comissão

Agropecuária: 9 eventos
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Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Desenvolvimento Econômico

8*
1*
2*
1*
1

Central: 8
Brasília (DF):1

Agricultura familiar: 5 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 5
Central: 4
Brasília (DF):1

Instrumentos de desenvolvimento agrário: 5 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 5 Central: 5

Cadeias produtivas de agropecuária: 17 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Participação Popular

13*
2*
2*
3

Central: 13
Triângulo: 1
Mata: 1
Brasília (DF): 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Agropecuária

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública

2
1
1
3

Agricultura familiar

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1
2

Instrumentos de desenvolvimento agrário

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Administração Pública
Comissão de Desenvolvimento Econômico

3
1
1

Cadeias produtivas de agropecuária

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Participação Popular

12
6
7

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Ao longo do ano de 2017, dentro da temática “Assistência social”, um evento digno de nota foi o debate 
público Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente na Atual Conjuntura, promovido 
para se debaterem os avanços e desafios para a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Das questões discutidas, pode-se mencionar a perspectiva de cortes de recursos federais no orçamen-
to da assistência social, que pode desmontar a rede de atenção à criança e ao adolescente, o papel do 
conselho tutelar, a reforma do ensino médio e o trabalho infantil. 

Outro evento de destaque foi a audiência da Comissão de Participação Popular, que abordou o enfren-
tamento à violência sexual contra a criança e o adolescente. Na reunião, o Fórum Estadual de Enfrenta-
mento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes informou que Minas Gerais é o estado com a 
maior quantidade de pontos de vulnerabilidade de exploração e abusos contra crianças e adolescentes 
no Brasil, o que exige uma ação mais efetiva e coordenada do poder público. 

A audiência foi realizada em referência ao Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. Na ocasião, representantes de diversas secretarias de Estado e de entidades 
da sociedade civil defenderam o fortalecimento de uma rede integrada de atenção e combate à violên-
cia contra a criança e o adolescente no Estado. 

Quanto à produção legislativa, cabe registrar a sanção da Lei 22.597, de 2017 (PL 4.151/17), que 
cria o Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) – Programa Rede Cuidar. O programa terá recursos da Loteria Mineira, sem prejuízo de outras 
fontes de financiamento, e atuará em três eixos: diagnóstico e monitoramento; apoio técnico e capaci-
tação; e incentivo financeiro e material.

Está prevista, assim, a instituição de mecanismos de incentivo financeiro e de assessoramento 
técnico e qualificação continuados para fortalecer a rede socioassistencial do Suas e aprimorar 
os seus programas, projetos, benefícios e serviços de atendimento, assessoramento, defesa e 
garantia de direitos.

Também entrou em vigor a Lei 22.587, de 2017 (PL 926/15), que dispõe sobre parcerias entre o 
Poder Executivo e as organizações da sociedade civil (OSCs) de assistência social, para a execução de 
ações no âmbito da política pública de assistência social no Estado. O objetivo dessa lei é adequar as 
parcerias no âmbito da política de assistência social ao disposto na Lei Federal 13.018, de 2014, que 
dispõe sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc).

Finalmente, ressalte-se a tramitação do PL 3.312/16, que cria a Política Estadual dos Atingidos por 
Barragens e Outros Empreendimentos, e tem a finalidade de assegurar assistência às pessoas ou 
populações afetadas por impactos decorrentes da construção, instalação, ampliação ou operação de 
barragens e outros empreendimentos.

Além de instituir o Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico e Social (PRDES), a proposição 
define o conceito de atingidos por barragens e determina as formas de reparação, os mecanismos de 
financiamento e o órgão gestor da política, com espaços reservados para a participação da população.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Assistência social

Lei 22.587, de 18/7/2017

Dispõe sobre parcerias entre o Poder Executivo e as organizações da 
sociedade civil (OSCs) de assistência social, para a execução de ações 
no âmbito da política pública de assistência social no Estado. 

Projeto de Lei 926/15, de autoria do deputado André Quintão.

Lei 22.597, de 19/7/2017

Cria o Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) – Programa Rede Cuidar.

Projeto de Lei 4.151/17, de autoria do governador Fernando Damata Pimentel.

Lei 22.607, de 20/7/2017

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo Servas 
(SSA-Servas) e dá outras providências. 

Projeto de Lei  4.154/17, de autoria do governador Fernando Damata Pimentel.

Destaque:

Programa Rede Cuidar – Lei 22.597, de 19/7/2017 

A norma cria o Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), denominado Rede Cuidar, com o objetivo de instituir e fortalecer, no Estado, mecanismos continuados de 
incentivo financeiro, apoio técnico e qualificação para aperfeiçoar o atendimento, o assessoramento e a defesa 
de direitos da população. O programa é estruturado em três eixos de atuação: monitoramento; apoio técnico e 
capacitação; e incentivo financeiro ou material. O texto da lei resultou de substitutivo apresentado pela Comissão 
do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social durante a tramitação do projeto que lhe deu origem. As 
alterações propostas explicitaram o objetivo de apoiar as entidades sociais mais fragilizadas, visando ao seu 
aprimoramento e a sua adequação às normativas do Suas, detalharam os três eixos do programa e indicaram os 
instrumentos jurídicos a serem utilizados para o repasse de incentivos financeiro e material.
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Assistência social

Projeto de Lei 1.821/15 

Dispõe sobre o desenvolvimento de ações de atendimento e 
acompanhamento psicossocial às famílias das vítimas de calamidades 
públicas e dá outras providências.

Autor: deputado Neilando Pimenta.

Projeto de Lei 4.032/17
Institui a Comenda Padre Victor.

Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Assistência social: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos 1 Central: 1

Proteção social: 3 eventos

Comissão de Participação Popular 3 Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Proteção social

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Participação Popular

1

4

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

9

1



Em 2017, a Assembleia promoveu e apoiou 

Foram realizados 31 recitais de música erudita,

71 apresentações de teatro adulto,

          e  o ano todo, 
para 

As
se

m
b

Acesse: 
Curta:

Cultural
Assembleia
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O principal destaque dentro do tema “Ciência, tecnologia e inovação” em 2016 foi o fórum técnico 
Startups em Minas: a Construção de uma Nova Política Pública. Em 2017, as startups continuaram 
em evidência, com os desdobramentos do fórum. O comitê de representação enviou as propostas do 
evento para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, por meio do PL 3.578/16, que dispõe sobre a 
política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups.

O relatório produzido pelo comitê de representação foi protocolado no Plenário, para posterior análise 
de uma comissão temática, o que pode ser considerado como um passo decisivo para se dinamizar o 
setor no Estado. A análise das propostas contidas no relatório subsidiarão o aprimoramento da propo-
sição de marco regulatório do setor.

O conteúdo do relatório também servirá para outras medidas do âmbito legislativo, como requerimentos 
ao governo do Estado e outros órgãos para que tomem providências para aprimorar o chamado “ecos-
sistema” das startups, organizações projetadas para explorar novos produtos ou serviços, sob condições 
de extrema incerteza mercadológica. Participam desse ecossistema, além dos empreendedores, grandes 
empresas, investidores, instituições de ensino, pesquisa e fomento e todas as instâncias de governo.

No que se refere às audiências públicas, algumas se destacaram ao longo do ano de 2017. Entre os 
dias 23 de fevereiro e 6 de março, a população de Capelinha (Vale do Jequitinhonha) sofreu um apagão 
nos serviços de telefonia celular da TIM, operadora que atende a maior parte dos moradores do muni-
cípio. As denúncias sobre falhas no sistema da operadora aconteceram durante audiência pública da 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Os participantes denunciaram também outras 
operadoras por falhas de comunicação. Entre elas, a Oi, responsável pela telefonia fixa.

Desde 2014, as empresas de telefonia móvel ocupam seis dos dez primeiros postos no ranking de 
reclamações do Procon da Assembleia. De acordo com o órgão, apenas os canais específicos para 
atendimento de entidades de defesa do consumidor avançaram. O assunto foi discutido em reunião da 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte em 31/5/17.
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trabalhos, assinou com as maiores companhias do setor um termo de compromisso. Desde então, o 
cenário não mudou muito. A cobrança indevida prossegue como maior fonte de problemas. 

Um dos itens do acordo firmado com a ALMG – a criação de canais específicos para atendimento 
dos órgãos de defesa do consumidor – foi cumprido, e o índice de conciliação por esses canais 
ultrapassa 80%.

Durante a reunião, os deputados aprovaram uma série de requerimentos com pedidos de informações 
mais específicas a empresas e à Anatel quanto às estatísticas e o atendimento dos vários compromis-
sos firmados depois da CPI realizada em 2014. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC)

Projeto de Lei 969/15

Estabelece critério para certificação dos documentos eletrônicos 
públicos do Estado emitidos via internet.

Autor: deputado Gustavo Valadares.

Projeto de Lei 770/15

Modifica a Lei 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso 
de telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

Autor: deputado Gilberto Abramo.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Ciência, tecnologia e inovação: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Segurança Pública

1
1

Central: 1
São Paulo (SP): 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Ciência, tecnologia e inovação

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas

1

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC)

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização

14

1
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Num ano em que foi intensa a interação entre a Assembleia de Minas e a sociedade civil – que parti-
cipou ativamente da construção dos projetos –, destacaram-se, nessa temática, duas proposições: os 
Projetos de Lei (PLs) 2.805/15 e o 4.450/17, ambos de autoria do governador.

O PL 2.805/15, que institui o Plano Estadual de Cultura, estabelece as prioridades para as políticas 
públicas culturais para o Estado e está previsto na Constituição do Estado, na Constituição da República 
e na Lei Federal 12.343, de 2010.
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lidade da garantia do pleno exercício dos direitos culturais no Plano Estadual de Cultura, bem como a 
especificação desses direitos, que passam a constar logo no primeiro artigo da futura norma.

Originada dessa proposição, foi sancionada a Lei 22.627, que institui o Plano Estadual de Cultura e 
orientará as ações do Estado no setor durante os anos de 2017 a 2026.

Com a tramitação do PL 4.450/17, foi dado mais um passo para a criação dos Sistemas Estadual da 
Cultura (Siec), de Financiamento à Cultura (SIFC) e da Política Estadual de Cultura Viva. Além disso, o 
PL também articula os mecanismos de fomento e cria o Cultura Viva no Estado.

Essa proposição é fruto de debates fecundos, que envolveram os agentes culturais participantes do 
fórum técnico Plano Estadual de Cultura, durante o ano passado, na ALMG. O principal objetivo dos 
Siecs é democratizar o financiamento e o acesso aos projetos culturais.

O novo marco regulatório para o financiamento de projetos culturais foi discutido durante o debate 
público Organização do Sistema Estadual de Cultura, Novo Marco Regulatório para seu Financiamento 
e Política Cultural Viva em Minas Gerais. Autoridades, especialistas e representantes da classe artística 
debateram os desafios para o fomento à cultura e para a articulação dos municípios na elaboração de 
políticas públicas para o setor. O evento colheu sugestões para se aprimorar o PL 4.450/17.

Durante o debate público, participantes também defenderam que as políticas de governo representem 
as diferentes manifestações culturais presentes no Estado e no País.

A Comissão de Cultura aprovou parecer favorável à proposição, apresentando o substitutivo n.º 1. O docu-
mento procura incorporar as principais contribuições dos participantes do debate público, como o fato de 
que a revisão e a integração dos mecanismos de financiamento e fomento à cultura é uma das maiores 
demandas do setor cultural mineiro.

Outros acontecimentos marcaram 2017, como o fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do 
Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. A etapa final desse evento ocorreu na Assembleia de Minas. A 
parceria com o Poder Legislativo na construção do plano, bem como o caráter democrático e parti-
cipativo do processo, mereceu destaque por parte de todos os participantes de audiência pública da 
Comissão de Cultura realizada para relatar a dinâmica dos trabalhos desenvolvidos na fase de interio-
rização do fórum técnico.

O fórum, parceria entre o Poder Legislativo e as Secretarias de Estado de Cultura (SEC) e de Educação 
(SEE), teve por objetivo avaliar propostas do governo de Minas e apresentar contribuições da sociedade 
civil para a elaboração do Plano Estadual do Livro. Esse instrumento de planejamento vai estabelecer 
metas e diretrizes para o governo nos próximos dez anos, a fim de valorizar o livro e democratizar o 
acesso às bibliotecas.

Uma audiência pública teve o intuito de apresentar ações de valorização e divulgação do patrimônio 
cultural vinculado ao barroco mineiro. O evento foi programado em função do Dia do Barroco, em 18 
de novembro. Anualmente, desde a edição da Lei 20.470, de 2012, a ALMG tem comemorado a data 
por meio de reuniões da Comissão de Cultura.
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da para discutir o cerceamento ao trabalho artístico. A discussão ganhou força diante das polêmicas 
relacionadas a exposições de obras de arte no País, apontadas por alguns grupos como promotoras de 
pornografia ou como afronta a símbolos religiosos.

A comissão também fez visitas técnicas. Uma delas, para conhecer a nova sede da Empresa Mineira 
de Comunicação, foi realizada em conjunto com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas.

Outra visita foi realizada com o intuito de se conhecer e se avaliar a situação do patrimônio cultural 
edificado. Dessa vez, a comissão esteve em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
para verificar as condições do Casarão Santo Antônio, residência do primeiro presidente da Província   
(cargo equivalente, hoje, ao de governador do Estado).

Com a mesma finalidade, outra visita foi à Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no distrito de Glau-
ra, em Ouro Preto (Região Central). A igreja é datada da segunda metade do século XVIII e tombada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Cultura

Lei 22.627, de 31/7/2017 
Institui o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais.

Projeto de Lei 2.805/15, de autoria do governador Fernando Damata Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Direitos culturais

Projeto de Lei 4.390/17

Declara patrimônio cultural do Estado o modo de fazer crochê do 
município de Inconfidentes.

Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Projeto de Lei 3.316/16

Reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio 
imaterial do Estado de Minas Gerais a Festa de Nossa Senhora da 
Abadia, no município de Romaria.

Autor: deputado Felipe Attiê.

Projeto de Lei 4.450/17

Institui o Sistema Estadual da Cultura, o Sistema de Financiamento à 
Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas
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Descrição: 

Evento propositivo realizado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e pelas Secretarias de 
Estado de Cultura e de Educação. 

A organização de evento foi coordenada pela 
Comissão de Cultura. 

Na fase de interiorização, coordenada pelo Poder 
Executivo, cada encontro regional, além da votação 
e priorização de propostas, pôde eleger até 16 
representantes regionais para participarem da 
etapa final, em Belo Horizonte. 

Encontros regionais: 

Varginha (29/8/17) 
Juiz de Fora (5/9/17) 
Montes Claros (12/9/17) 
Governador Valadares (19/9/17) 
Belo Horizonte (21/9/17) 
Uberlândia (26/9/17) 
Teófilo Otoni (3/10/17) 

Números: 

• Novas propostas priorizadas: 51 
• Participantes: 521 
• Instituições representadas: 295 
• Representantes regionais eleitos: 95

Objetivo: 

Buscar, entre os diversos segmentos da sociedade e 
as entidades representativas da sociedade civil e dos 
setores público e privado ligadas à temática, subsídios 
para a elaboração do Plano Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais.

Comissão organizadora:

Por ser evento institucional de construção coletiva, 
24 instituições da sociedade civil e do poder público 
participaram da formatação da etapa final desse 
evento em 4 reuniões preparatórias, realizadas nos 
meses de setembro e outubro de 2017. 

Etapa final:

22, 23 e 24 de novembro de 2017 
ALMG – Belo Horizonte 

Números: 

• Documento Final: 145 propostas 
• Expositores: 11 
• Participantes: 128 
• Instituições representadas: 59 
• Comitê de Representação: 21 integrantes

Consulta pública on-line: 

18 de setembro a 13 de outubro de 2017 
Portal da Assembleia 

Contribuições recebidas: 138
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Destaques relacionados em 2017: 

– 1.º/8/2017 – Sancionada a Lei 22.627, que institui o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais. Tal 
legislação tramitou na ALMG por meio do Projeto de Lei 2.805/15 que, de fevereiro a maio de 2016, 
foi debatido em um fórum técnico que mobilizou centenas de pessoas em 12 encontros regionais pelo 
Estado. Essa discussão embasou a etapa final, realizada na Assembleia, no início de junho do ano passado. 
As propostas recolhidas foram ainda revisadas e consolidadas pelo comitê de representação e por uma 
câmara consultiva e apresentadas à ALMG. 

–  23/8/2017 – Audiência de convidados realizada pela Comissão de Cultura para debater o Plano Estadual 
do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas: principais eixos do plano, cronograma de atividades e perspectivas 
de participação da sociedade civil na discussão e na consolidação da futura norma. 

– 4/9/2017 – Debate público Organização do Sistema Estadual de Cultura, Novo Marco Regulatório para Seu 
Financiamento e Política Cultural Viva, realizado pela Comissão de Cultura para discutir o Projeto de Lei  
4.450/17, de autoria do governador do Estado, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de 
Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e dá outras providências. 

Eventos de comissão

Cultura: 8 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Cultura
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

6
1
1*
1*

Central: 8

Destaque:

Debate público Organização do Sistema Estadual de Cultura, Novo Marco Regulatório para Seu 
Financiamento e Política Cultura Viva em Minas Gerais 

A Comissão de Cultura realizou, no dia 4 de setembro de 2017, evento que debateu o Projeto de Lei  4.450/17, 
que institui o sistema. Foram abordados os desafios institucionais, a participação social e a articulação dos 
municípios mineiros, além do protagonismo dos atores sociais nas políticas de cultura e as questões do fomento 
à cultura no Estado e de seu financiamento.

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Direitos culturais: 11 eventos

Comissão de Cultura
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Desenvolvimento Econômico

7
1
2
1

Central: 11

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Cultura

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Cultura 2

Direitos culturais

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Cultura
Comissão de Participação Popular

1
5

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Cultura
Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

7
8
1

5
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Ao longo do ano, a principal norma aprovada foi a Lei 22.619, de 2017, que proíbe o fornecedor 
de impedir ou dificultar a escolha pelo consumidor, no âmbito do Estado, do posto de assistên-
cia técnica autorizada a que deve recorrer em caso de vícios ocorridos no produto, durante o 
período de garantia. Originada do Projeto de Lei 212/15. A norma garante também o direito do 
consumidor à informação quanto ao posto de assistência técnica autorizada mais próximo de 
sua residência. 

No âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, uma das principais questões 
debatidas em audiência pública foi a respeito de melhorias necessárias aos processos de inspe-
ção e fiscalização de produtos de origem animal no Estado, os impactos econômicos e o mapea-
mento dos lotes irregulares fornecidos pelas empresas envolvidas na operação Carne Fraca, da 
Polícia Federal.

Houve uma reunião para discutir as denúncias feitas pelos caminhoneiros que transitam pelas estradas 
de Minas Gerais sobre os locais onde as balanças estão instaladas e sobre a variação de preço de uma 
balança para outra, para uma mesma carga, ocasionando suspeita de fraude.

Em outra audiência, debateu-se, com as dez primeiras empresas classificadas no ranking de reclama-
ções do Procon Assembleia, os problemas apontados pelos clientes sobre a prestação de serviços e a 
execução do plano de melhorias assinado pelas empresas Oi, Vivo, Tim e Claro.

Finalmente, aconteceram audiências com discussão dos seguintes assuntos: o Dia Nacional do Res-
peito ao Contribuinte, comemorado no dia 25 de maio; a extinção da franquia mínima de bagagem 
despachada pelas companhias aéreas; os protestos das dívidas dos contribuintes no que tange aos 
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sobre a totalidade do valor das contas de energia elétrica.

Quanto aos requerimentos, o maior número foi de questionamento de cobrança de taxas da Copasa 
em diversos municípios.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Educação e Informação

Lei 22.619, de 27/7/2017

Proíbe, no âmbito do Estado, o fornecedor de impedir ou dificultar a 
escolha, pelo consumidor, do posto de assistência técnica autorizada 
a que deve recorrer em caso de vício ocorrido no produto durante o 
período de garantia. 

Projeto de Lei 212/15, de autoria do deputado Fred Costa.

Proposições em fase final de tramitação

Defesa do consumidor

Projeto de Lei 3.017/15

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais 
de saúde informarem, nas peças publicitárias e na programação, 
as relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos 
potenciais de interesse.

Autor: deputado Antônio Jorge.

Projeto de Lei 4.566/17

Acrescenta parágrafo ao art. 2.º da Lei 12.971, de 27 de julho de 
1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança 
nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias 
e financeiras. (As instituições bancárias e financeiras deverão 
disponibilizar, em tempo real, as imagens a que se refere o inciso III 
desse artigo, quando solicitadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, na 
forma do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo.)

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

Proteção do consumidor

Projeto de Lei 994/15

Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias instalarem 
bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público.

Autor: deputado Inácio Franco.

Regulação econômica

Projeto de Lei 1.356/15

Dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de 
ensino superior nas situações que especifica.

Autor: deputado Alencar da Silveira Jr.
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Eventos de comissão

Defesa do consumidor: 6 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 6 Central: 6

Educação e informação: 2 eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 2 Central: 2

Proteção do consumidor: 4 eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

3*
3*

Central: 4

Defesa do consumidor e responsabilização: 10 eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 10 Central: 10

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Defesa do consumidor

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Minas e Energia

2

4
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte

1

Proteção do consumidor

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte

4

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte

7

Defesa do consumidor e responsabilização

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte
Comissão de Minas e Energia

3

1

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte
Comissão de Minas e Energia

23

1

Regulação econômica

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria

1

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria

2

2
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O foco da Comissão de Direitos Humanos, em 2017, concentrou-se sobretudo nos conflitos fundiários 
(rurais e urbanos) e nas questões de moradia.

Entre os eventos com essa temática, audiência pública importante foi a que discutiu a desocupação 
que resultou em um tiro de borracha na boca de uma adolescente. A jovem, de 14 anos, participou 
da reunião que discutiu a ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na reintegração de posse 
na Ocupação Manoel Aleixo, no município de Mário Campos (Região Metropolitana de Belo Horizonte 
– RMBH). O episódio mereceu destaque nacional e provocou a intervenção da Comissão de Direitos 
Humanos, a fim de que se averiguasse se houve uso excessivo de força por parte da PMMG.

Em outra audiência, representantes de várias ocupações urbanas da RMBH reclamaram da atuação 
da PMMG em ações de reintegração de posse e da ausência de políticas públicas de habitação. E foi 
realizada visita à Ocupação Carolina Maria de Jesus, instalada em prédio no Centro da Capital. 

Críticas à paralisação das negociações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
para compra das terras ocupadas pelo Assentamento Pedro Marcelo Santos, em Bocaiuva (Norte de 
Minas), marcaram audiência com a presença de representantes das 57 famílias que vivem no local. 
Um requerimento foi apresentado ao fim da reunião com o intuito de suspender essa decisão judicial.

Dos conflitos fundiários rurais, destaque deve ser dado à visita feita ao Acampamento Alvimar Ribeiro 
(Grão Mogol) e à Comunidade Curral de Varas II (Padre Carvalho), no Norte de Minas, para se ouvirem 
as demandas e os problemas enfrentados pelos moradores de diversas comunidades tradicionais, 
que são atingidas pelas questões agrárias. Esses geraizeiros do Vale das Cancelas (povos do cerrado, 
área de onde tiram seu sustento e onde se organizam social, econômica e culturalmente, por meio de 
atividades ancestrais, passadas de geração a geração) reivindicam o reconhecimento e a regularização 
fundiária de cerca de 230 mil hectares. Além disso, questionam os impactos ambientais de vários 
empreendimentos na região, os quais têm alterado o bioma local e degradado os recursos naturais, e o 
não reconhecimento de terras quilombolas atingidas por esses mesmos empreendimentos.

Uma audiência deu sequência a essa visita, com o objetivo de que se aprofundasse o debate sobre 
todas essas questões e se discutissem seus possíveis encaminhamentos.

Deve-se mencionar também a visita ao Acampamento Alvimar Ribeiro localizado na fazenda Norte 
América, no município de Capitão Enéas (Norte de Minas). Dias antes, integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) teriam sido vítimas de uma emboscada enquanto se dirigiam a 
uma reunião com os administradores da propriedade.

Com relação aos conflitos rurais de povos e comunidades tradicionais, além das questões que dizem 
respeito aos geraizeiros na região de Grão Mogol, a Comissão de Direitos Humanos também discutiu a 
questão fundiária indígena, assim como a dos vazanteiros.

Em audiência, um cacique da aldeia Pataxó Geru Tucunã, localizada em Açucena (Vale do Rio Doce), 
denunciou ocupações irregulares e conflitos com posseiros na sua área. A aldeia fica dentro do Parque 
Estadual do Rio Corrente. Em outra audiência, discutiu-se o atentado contra a comunidade tradicional 
pesqueira e vazanteira de Canabrava, ocorrido em Buritizeiro (Norte de Minas).
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Em alguns desses eventos, o debate foi além da temática dos conflitos fundiários, abordando, por 
exemplo, questões de gênero. Numa das audiências públicas, constatou-se que o aumento da violência 
contra as mulheres e a restrição do direito de ir e vir figuram como alguns dos problemas que afetam 
a população feminina nas comunidades atingidas por barragens e outros grandes empreendimentos. 
Até mesmo os debates relacionados às colônias de ex-hansenianos versaram também sobre a regu-
larização fundiária, além de sobre a indenização para os filhos dos pacientes que foram internados à 
força. Assim, moradores das denominadas “casas de saúde”, administradas pela Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais (Fhemig), cobraram indenização para os filhos separados dos pais enviados 
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para colônias de hansenianos e estabelecimento de normas para o fornecimento de alimentos às pes-
soas afetadas por essa política de segregação.

A questão fundiária revelou-se temática tão importante em 2017 que também foi abordada por 
outras comissões. A Comissão do Meio Ambiente esteve em Ouro Branco, na Região Central do 
Estado, para discutir a situação do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco. Criado por decreto há 
oito anos, o parque foi atingido em setembro por incêndio de grandes proporções. Já a Comissão 
de Participação Popular discutiu os processos judiciais de desapropriação da Vila Arthur de Sá, no 
Bairro União, em Belo Horizonte. 

Alguns outros assuntos relevantes marcaram a atuação da Comissão de Direitos Humanos, como a 
sequência às discussões sobre a democracia, o “golpe” e seus impactos. Uma audiência para debater o 
fortalecimento da democracia e a defesa de direitos, em junho, teve como convidado o escritor e teólo-
go Leonardo Boff, que analisou a situação política do País naquele dado momento. Outro encontro, em 
maio, discutiu as consequências do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e as então recentes 
denúncias contra o presidente da República, Michel Temer.

A temática da democracia, do “golpe” e seus impactos foi tratada também por outras comissões, como 
a Comissão de Participação Popular, a do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e a Extraordinária 
das Mulheres.

No âmbito da Comissão de Direitos Humanos, deve-se registrar, ainda, uma audiência de grande impacto 
sobre o controle da ação policial. Nela, moradores de Ouro Preto (Região Central do Estado) e familiares 
de um jovem de 20 anos acusaram um tenente da PM de ter assassinado o rapaz em abordagem policial.

Duas audiências da comissão debateram o genocídio da juventude negra, tendo uma delas sido reali-
zada em Juiz de Fora. Um dos requerimentos, direcionado ao presidente da Comissão de Constituição e 
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celeridade à tramitação das seguintes proposições, decorrentes do relatório final da CPI da Violência 
contra Jovens Negros e Pobres: Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 117/15, 126/15, 127/15, 
128/2015 e 129/2015; e Projeto de Lei (PL) 4.894/16. Por meio do requerimento, solicitou-se, ainda, 
aos 53 deputados federais eleitos por Minas Gerais, apoio a essas proposições.

Outro tema, historicamente tratado pela comissão, diz respeito às Associações de Proteção e Assistên-
cia ao Condenado (Apacs). Quanto a esse assunto, houve uma audiência pública com representantes 
de 35 delas no Estado. A reunião resultou no encaminhamento de pedidos de mais recursos e de 
aumento das vagas nas Apacs em Minas Gerais. Ressalte-se, aqui, a tramitação do PL 3.988/17, que 
dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado e prevê incentivo à adoção de 
métodos alternativos de cumprimento de pena.

Três outras audiências públicas abordaram a questão das barragens e os diversos impactos da 
atividade mineradora, assunto que ganhou destaque, em especial, após a ruptura da Barragem de 
Fundão, da Samarco, em Mariana, em 2015: uma em Belo Horizonte, outra em Congonhas e a ter-
ceira em Muriaé, onde um religioso vinha sendo ameaçado por lutar contra a exploração de bauxita 
na Serra do Brigadeiro. 

Sobre a produção legislativa, deve-se destacar a criação da Comenda de Direitos Humanos Dona 
Helena Greco pela Resolução 5.517, de 2017, além de PLs que se encontram em fase final de trami-
tação, como o PL 4.355/17, que estabelece cotas para o ingresso de estudantes negros no curso de 
Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro (FJP).

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Promoção dos direitos humanos

Resolução 5.517, de 7/7/2017
Institui a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco.

Projeto de Resolução 11/15, de autoria do deputado Durval Ângelo.

Destaque:

Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco – Resolução 5.517, de 7/7/2017

Essa resolução institui a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco, com vistas a distinguir pessoas 
físicas e jurídicas cuja atuação na promoção, defesa, garantia e resgate dos direitos humanos mereça 
destaque especial, em duas categorias: a Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Gonçalves de 
Rezende, destinada às pessoas físicas; e a Medalha Especial de Direitos Humanos Deputado João Batista de 
Oliveira, destinada às pessoas jurídicas. A comenda será entregue anualmente pelo presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na primeira quinzena de dezembro, e o número de agraciados será de 
no máximo cinco por ano, vedada a concessão de mais de uma premiação à mesma pessoa física ou jurídica 
e também a pessoas condenadas, por sentença transitada em julgado, por determinados crimes, estando, 
porém, cessada essa vedação passados cinco anos da data de cumprimento ou extinção da respectiva pena. 
A resolução cria, ainda, o Comitê da Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco, para a administração 
da homenagem e a indicação dos agraciados, e dispõe sobre sua composição, além de estipular que a ALMG 
confeccionará as medalhas e coordenará as entregas, em solenidade de premiação pública e como parte da 
comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Direitos humanos

Projeto de Lei 4.751/17

Acrescenta dispositivos à Lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, 
que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora 
de deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso 
público no Estado.

Autor: deputado Luiz Humberto Carneiro.

Restauração dos direitos humanos

Projeto de Lei 1.380/15

Dispõe sobre a implantação do selo Entidade Especial, a ser conferido 
a entidades de atendimento a pessoas com deficiência no Estado, e dá 
outras providências.

Autor: deputado Arlen Santiago.

Promoção dos direitos humanos

Projeto de Lei 3.294/16

Proíbe a exigência de uniforme para acompanhantes de frequentadores 
de clubes recreativos e congêneres no âmbito do Estado.

Autor: deputado João Leite.

Projeto de Lei 4.355/17

Altera a Lei 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a 
estrutura da carreira estratégica de especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental, altera as tabelas de vencimento das carreiras 
de policiais civis de que trata a Lei Complementar 84, de 25 de julho de 
2005, e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Direitos humanos: 16 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

12
1*
1*
2
1

Central: 16

Restauração dos direitos humanos: 70 eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Cultura 
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

50*
16*
3
6*
2*
1
1*

Central: 65
Norte de Minas: 2
Mata: 3
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Debate público Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente na Atual Conjuntura Político-
Econômica

Realizado pela Comissão de Participação Popular, em outubro de 2017, o evento debateu a violência sexual 
contra crianças e adolescentes, o papel dos conselhos tutelares e dos conselhos de diretos e a reforma do 
ensino médio e o seu impacto no trabalho infantil.

Direito à memória e à verdade: 2 eventos

Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Comissão de Direitos Humanos

1
1

Central: 2

Promoção dos direitos humanos: 10 eventos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular

9*
5*

Central: 10

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Direitos humanos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Direitos Humanos 1

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

39
2

Restauração dos direitos humanos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria
Comissão Extraordinária das Mulheres

4
2

2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência
Comissão de Segurança Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária das Mulheres

80
1

7
35
5

Direito à memória e à verdade

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social 2

Promoção dos direitos humanos

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Direitos Humanos 2

Acesso à justiça

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária das Mulheres 1

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Administração Pública
Comissão de Segurança Pública
Comissão Extraordinária das Mulheres

14
1
3
1



/assembleiademinas

MEDIDAS A SEREM TOMADAS:

– ACIONAR A PM E FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA;

– ENCAMINHAR O SERVIDOR AGAREDIDO AO ATENDIMENTO DE SAÚDE;

– AFASTAR O AGRESSOR DO CONVÍVIO COM A VÍTIMA NO AMBIENTE ESCOLAR.

V

SERVIDOR TERÁ DIREITO DE MUDAR DE TURNO OU DE

LOCAL DE TRABALHO OU DE SE AFASTAR DAS ATIVIDADES.( )
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Em 2017, nessa temática, o grande destaque vai para o encontro internacional Descriminalização 
das Drogas, que aconteceu com o objetivo de promover o diálogo e elucidar questões por meio de 
experiências já consolidadas em outros países, a fim de se poder avaliar se a descriminalização é um 
caminho para o Brasil. O evento teve a participação de especialistas estrangeiros, vindos de países 
como Portugal, Chile e Uruguai.

O uso e abuso de substâncias psicoativas é um fenômeno de grande importância na agenda pública, 
pois gera impacto sobre as áreas social, da segurança e da saúde. Diante da necessidade de se de-
bater o assunto, a Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, 
em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, promoveu o encontro para discutir 
uma das alternativas às ações proibicionistas: a descriminalização das drogas. Foram apresentados 
argumentos contrários, como o possível aumento do número de dependentes químicos, e favoráveis, 
como relatos de melhoras em sintomas de algumas doenças. 

Autoridades internacionais defenderam alternativas de vanguarda à guerra contra as drogas, adotadas 
em Portugal, no Chile e no Uruguai. A conclusão dos especialistas é de que a dependência química 
deve ser vista como uma questão de saúde pública, e não de polícia. Em Portugal, por exemplo, o 
consumo continua proibido, mas há descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e da as-
sistência ao usuário. 

No Chile, desde 2004, foram instituídos tribunais de tratamento de drogas e álcool.  Em 2007, o consu-
mo pessoal de entorpecentes também foi descriminalizado. O Uruguai, por sua vez, legalizou, em 2014, 
o comércio e o consumo de maconha. 

Além do encontro internacional, deve-se mencionar a audiência pública para se debaterem os bene-
fícios do uso medicinal da maconha, que trouxe relatos de militantes e pacientes em tratamento de 
casos reais sobre o uso medicinal da Canabis sativa. Apesar da autorização da Agência de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para a importação controlada de medicamentos à base de canabinoides, substâncias 
extraídas da planta, os altos custos e a burocracia acabam por inviabilizar o acesso de grande parte da 
população aos produtos.

Finalmente, outra audiência debateu a situação das escolas diante de um problema cada vez mais 
presente: o consumo de drogas nas escolas mineiras e o tráfico de drogas em seu entorno. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Redução da demanda e da oferta

Projeto de Lei 1.332/15

Altera a Lei 13.768, de 1.º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a 
propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade 
sob controle direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

Autor: deputado Carlos Henrique.
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Evento institucional

Encontro internacional Descriminalização das Drogas

Descrição: 

Evento promovido pela ALMG, com o apoio da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública,  
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) e do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), 
foi coordenado pela Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. 

Este evento contou com representantes das 
experiências relativas ao tema dos seguintes 
países: Portugal, Uruguai e Chile. 

Data/local: 

16 e 17 de novembro de 2017 
Belo Horizonte

Números:

• Participantes: 296 
• Expositores: 9 
• Instituições representadas: 119

Objetivos: 

1 – promover o diálogo e elucidar questões 
relativas ao tema, por meio de experiências já 
consolidadas em outros países;

2 – analisar os diversos cenários e avaliar se a 
descriminalização é um caminho para o Brasil. 

Destaques relacionados em 2017: 

– 26/6/2017 – Audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
para debater os impactos do consumo de drogas lícitas. 

– 23/8/2017 – Audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
para debater os avanços do uso medicinal da Cannabis.



56

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
17 Destaque anterior: 

25 e 26/6/2015 – Ciclo de debates Políticas sobre Drogas e a Juventude: Prevenção, o “X” da Questão, 
realizado pela ALMG e por instituições parceiras para discutir a atual política sobre drogas, as diversas 
abordagens de prevenção e tratamento do uso de álcool e outras drogas, especialmente entre as crianças e 
adolescentes e debater as experiências inovadoras desenvolvidas pelo sistema de justiça para lidar com os 
aspectos jurídico-criminais associados ao consumo de drogas. 

Eventos de comissão

Drogas: 9 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas

8*
3*

Central: 8
Sul de Minas: 1

Atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas: 1 evento

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas

1 Central: 1

Redução da demanda e da oferta: 3 eventos

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas

3
Central: 2
Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack 
e Outras Drogas
Comissão de Participação Popular

1

1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões



/

PERMITIR ACOMPANHANTE NO PARTO

TODA MULHER TEM DIREITO
NÃO É FAVOR
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Ao longo do ano, a temática da educação esteve muito presente na pauta da Assembleia, a começar 
pela tramitação do Projeto de Lei (PL) 2.882/15, que aprova o Plano Estadual de Educação (PEE), dando 
continuidade às discussões de 2016. Esse plano traz diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a 
área pelos próximos dez anos.

Outro assunto importante foi a revisão da lei de cotas das universidades do Estado. A revisão já vai co-
meçar a surtir efeito com a sanção da Lei 22.570, de 2017. Essa lei institui o Programa de Assistência 
Estudantil na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e na Universidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes) e o sistema de reserva de vagas. 

Os objetivos do programa são promover a democratização do acesso e garantir condições de perma-
nência de alunos carentes na Uemg e na Unimontes. Para isso, serão oferecidos aos estudantes auxí-
lios financeiros e serviços voltados à sua formação integral e ao aprimoramento do seu desempenho 
acadêmico. Cabe ressaltar que uma audiência pública discutiu essas mudanças. 

Essa proposição não alterava a sistemática de cotas em si. A atuação da Assembleia de Minas deu um 
novo caminho para o PL porque refez toda a norma, modificando a distribuição das vagas e aumentan-
do o percentual destinado aos cotistas. 

Com a nova lei, 45% das vagas serão destinadas para alunos de baixa renda e egressos de escola 
pública de baixa renda, com subcota para um percentual de negros e indígenas, bem como 5% para 
pessoas com deficiência. A nova lei também abre a possibilidade de aplicação dos programas de ação 
afirmativa na pós-graduação.

Deve-se destacar, também, a realização do fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas, descrito no quadro à página 61.

Um dos temas mais polêmicos, que originou pelo menos duas audiências foi a questão de gênero na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia promoveu 
audiência para discutir a chamada “ideologia de gênero”. Participantes defenderam a retirada de 
qualquer referência a gênero sexual na BNCC, documento normativo do Ministério da Educação 
(MEC) que será referência obrigatória na elaboração dos currículos de escolas públicas e particula-
res de todo o Brasil. 

Outra audiência homenageou o educador, filósofo e pedagogo Paulo Freire, 20 anos após sua morte. 
Na reunião, os participantes colocaram-se a favor de uma educação plural, inclusiva e democrática e 
posicionaram-se a favor da inclusão de referências a gênero na BNCC.

Um tema relativo à educação, que foi recorrente na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, é o que se refere aos alunos com deficiência que estão sendo colocados em classes co-
muns pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). Pais de estudantes com deficiência, insatisfeitos 
com o tratamento dispensado a seus filhos em escolas regulares, reivindicaram, em audiência pública 
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Deficiência, a manutenção e a valorização das instituições voltadas ao ensino especial no Estado. A 
audiência gerou requerimento com pedido de providência para que o Executivo mantivesse as escolas. 

Parlamentares da comissão visitaram a Escola Estadual Cândido Portinari, em Betim (RMBH), e 
constataram as dificuldades enfrentadas diariamente por professores e alunos. Num clima de gran-
de tensão, moradores da comunidade de Várzea Grande, distrito de Itacarambi (Norte de Minas), 
se dividiram sobre a instalação de uma escola indígena para a etnia xacriabá no local. A audiência 
pública da comissão foi realizada em município vizinho, São João das Missões, e precisou ser acom-
panhada por policiais militares, para que se evitasse um confronto direto e se garantisse o direito 
de fala aos participantes.

Quanto às proposições, cabe mencionar o PL 3.874/16, sobre violência contra professores. O projeto 
resultou na Lei 22.623, de 2017, que foi sancionada. A partir daquele momento, o Estado de Minas 
Gerais passou a ter medidas protetivas e procedimentos para os casos de violência contra os servido-
res do quadro da Secretaria de Estado de Educação. 

Conforme a nova lei, configura violência contra os servidores qualquer ação ou omissão decorrente 
da relação de sua profissão que lhe cause morte, lesão corporal, dano patrimonial, psicológico ou 
psiquiátrico praticada direta ou indiretamente no exercício do seu trabalho, assim como a ameaça à 
integridade física ou patrimonial do servidor.

Com teor polêmico, esteve em discussão, no ano de 2017, o PL 4.247/17, que institui, no âmbito do 
Sistema Estadual de Ensino, o programa Escola sem Partido. Seus críticos consideram que ele estaria 
propondo o cerceamento da liberdade de expressão dos professores.
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Legislação

Educação básica

Lei 22.623, de 27/7/2017

Estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra 
profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas 
estaduais.

Projeto de Lei 3.874/16, de autoria do deputado André Quintão.

Educação superior

Lei 22.570, de 5/7/2017 

Dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção 
de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino 
superior mantidas pelo Estado.

Projeto de Lei 4.092/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Destaque:

Políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas 
instituições de ensino superior mantidas pelo Estado – Lei 22.570, de 5/7/2017

Essa norma estabelece que a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e a Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes) reservarão, em cada curso de graduação e técnico de nível médio por elas mantido, 
no mínimo, 45% das vagas para candidatos de baixa renda egressos de escola pública (parte das quais serão 
destinadas a negros e indígenas) e 5% das vagas para pessoas com deficiência. As vagas reservadas para 
negros serão distribuídas em proporção no mínimo igual à dos autodeclarados pretos e pardos na população 
residente no Estado segundo o censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Já o percentual de vagas reservadas aos indígenas é de, no mínimo, 3% daquela parcela exigida. A 
norma também cria o Programa de Assistência Estudantil, com a finalidade de contribuir para a permanência 
dos estudantes nas universidades públicas mineiras. O texto da norma ampliou o escopo da proposição 
original ao prever políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos 
estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado, inovando, em especial, no tratamento 
dispensado aos cursos de pós-graduação.
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Modalidades de ensino

Projeto de Lei 770/15

Modifica a Lei 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso 
de telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

Autor: deputado Gilberto Abramo.

Educação superior

Projeto de Lei 4.355/17

Altera a Lei 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a 
estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental, altera as tabelas de vencimento das carreiras 
de policiais civis de que trata a Lei Complementar 84, de 25 de julho de 
2005, e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

O fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas foi realizado 
em parceria pelas Comissões de Cultura e de Educação, Ciência e Tecnologia. Para fins de organização, o 
quadro do evento foi apresentado no tema da Cultura.

Eventos de comissão

Educação: 6 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Administração Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

3
1
1
1

Central: 6

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 3 Central: 3

Educação superior: 9 eventos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos

8*
4*
1

Central: 9

Modalidades de ensino: 13 eventos

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular

10*
4*
1

Central: 13

Assistência ao estudante: 3 evento

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular

2*
3*

Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Educação

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 71

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 8

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular

24
1

Educação superior

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão de Direitos Humanos

5
1
1
2

Modalidades de ensino

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

7
5
1

 Assistência ao estudante

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Participação Popular

1
3
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Em 2017, um dos principais destaques dentro dessa temática foi a criação do movimento supraparti-
dário Frente Mineira de Defesa da Cemig, que uniu movimentos da sociedade civil organizada – como 
Sind-UTE e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) –, tendo em vista a importância do setor 
energético para a soberania do Estado. 

Lideranças políticas e movimentos sociais participaram das manifestações promovidas pela Frente 
para tentar impedir a privatização, por parte do governo federal, de quatro hidrelétricas controladas pela 
Cemig – Jaguara, Miranda, Volta Grande e São Simão. Mesmo com a pressão do movimento, o governo 
federal leiloou, em setembro, as concessões das quatro usinas. 

Merecem ser mencionadas, também, as audiências públicas da Comissão de Minas e Energia em 
Caeté e São José da Lapa, cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o intuito de discutir 
picos de energia e transtornos com interrupções no fornecimento de eletricidade.

Em São José da Lapa, foi detectado pela Cemig como principal causa de problemas no fornecimento 
de energia elétrica no município um defeito no religador automático na região do Bairro Dom Pedro I. O 
religador é o responsável por restaurar a energia após quedas eventuais, e seu funcionamento incorreto 
causou prejuízos aos moradores.

Em Caeté, os parlamentares intermediaram reunião de autoridades da cidade com representantes da 
empresa para tentar solucionar as oscilações e quedas no fornecimento de energia, o que gera trans-
torno para a economia do município e a rotina da população em geral. A Cemig anunciou investimento 
de R$ 3,5 milhões em melhorias na rede elétrica, o que deve resolver o problema.
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Proposições em fase final de tramitação

Energia

Projeto de Lei 3.310/16

Acrescenta parágrafo ao art. 4.º da Lei 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 
que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico de 
Minas Gerais (Fundese) e dá outras providências.

Autor: deputado Gil Pereira.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Energia: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

1
1

Central: 2

Energia elétrica: 7 eventos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

6
1

Central: 4
Triângulo: 3

Combustíveis: 1 evento

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Minas e Energia

1*
1*

Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Energia

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos 2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

1

Energia elétrica

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

1
1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

2
5
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O esporte e o lazer constituem dimensões da vida social que, especialmente durante o século XX, fo-
ram gradativamente incorporadas ao cotidiano da população e assumidas como temas de interesse e 
responsabilidade do poder público. Na Assembleia, o tema é tratado especialmente pela Comissão de 
Esporte, Lazer e Juventude.

Houve uma audiência pública para se debater a proibição dos atletas mineiros não filiados à Federação 
de Taekwondo do Estado de disputar campeonatos nacionais e internacionais. Essa reunião gerou 
requerimento à Secretaria de Esportes sobre os repasses financeiros para a federação. 

A comissão fez, ainda, uma visita à Secretaria de Estado de Esporte, com vistas a fortalecer a parceria 
entre a comissão e o órgão executivo.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Esporte e lazer: 3 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 3 Central: 3

Esporte: 1 evento

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Esporte e lazer

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública 1

Esporte

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 3

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

3

1

Lazer

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 1
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Diante do cenário de crise fiscal que acomete a União e os estados da Federação, ao longo do ano a 
Assembleia de Minas acompanhou, entre outras ações, as medidas do Executivo estadual em busca do 
ajuste das contas públicas com vistas ao retorno do equilíbrio fiscal. 

Nesse contexto, deve-se mencionar a sanção da Lei 22.606, de 2017, originada do Projeto de Lei (PL) 
4.135, que criou seis fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento, com o fim de 
obter recursos para incentivar e financiar os investimentos público e privado em Minas Gerais: Fundo de 
Investimento do Estado de Minas Gerais (MG Investe), Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas 
(FPP-MG), Fundo de Garantias de Parcerias Público-Privadas (FGP-MG), Fundo Especial de Créditos 
Inadimplidos e Dívida Ativa (Fecidat), Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais (Faimg) e Fundo 
de Investimentos Imobiliários de Minas Gerais (Fiimg). Além disso, a norma propõe a revogação da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Outro destaque é a sanção da Lei 22.741, de 2017 (ex-PL 4.468/17), que autoriza o Poder Executivo 
a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Essa renegociação também é amparada pela Lei Complementar Federal 
156, que dispensa os requisitos legais para se contratar operação de crédito e conceder garantia nas 
renegociações de empréstimos e financiamentos celebrados até 31 de dezembro de 2015 entre as 
instituições públicas federais e os estados, com recursos do BNDES. 

Digno de nota é a Lei 22.742, de 2017 (ex-PL 4.705/17), que trata da renegociação da dívida do 
Estado com a União. Com a nova norma, Minas Gerais formaliza sua adesão ao Plano de Auxílio 
aos Estados, cujas condições foram estabelecidas também pela Lei Complementar Federal 156, 
de 2016. Com isso, o Estado poderá alongar em 20 anos o prazo de pagamento de sua dívida com 
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primário pelos próximos dois anos.

A Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União, criada pela Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) em abril, aprovou seu relatório final. Seu objetivo era analisar os prejuízos 
causados ao Estado pela Lei Kandir (Lei Complementar 87, de 1996) e seu impacto no crescimento da 
dívida de Minas com a União: um passivo de R$ 135 bilhões, acumulados em 20 anos. 

A Lei Kandir, ainda em vigor, determina a desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos semiela-
borados (como o minério, no caso de Minas) e prevê que os estados exportadores desses produtos sejam 
compensados pela perda de receita. O relatório final defende, inicialmente, a compensação entre o valor 
devido pela União ao Estado, a título de Lei Kandir, com o valor relativo ao saldo devedor da dívida do Estado 
com a União. Outra sugestão alternativa é a de que o pagamento seja feito não apenas de forma pecuniária, 
mas de outras maneiras, como por meio de investimentos em obras de infraestrutura.

Nessa perspectiva, tramitou o PL 4.318/17, que trata dos recursos oriundos do encontro de contas 
entre o Estado de Minas Gerais e a União. A proposta determina que os valores recebidos pelo Estado 
sejam compartilhados com os municípios a partir dos mesmos critérios que a Lei Complementar Fede-
ral 63, de 1990, e a Lei 18.030, de 2009, determinam para a distribuição do ICMS. 

Também tramitaram os projetos de lei do chamado ciclo orçamentário, para o exercício de 2018 – a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado, a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG 2016-2019) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Em julho, foi sancionada a Lei 22.626 (Ex-PL 4.272/17), que contém as diretrizes para a elabora-
ção do Orçamento do Estado para 2018 (LDO). A proposta de revisão do PPAG 2016-2019 para o 
exercício 2018 está contida no PL 4.665/17. O PPAG organiza os programas e ações que o governo 
estadual pretende desenvolver no período de quatro anos e passa por revisões anuais para adequá-lo 
à Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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Revisão para 2018, na audiência conjunta das Comissões de Participação Popular e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária foram recebidos os relatórios com as sugestões populares apresentadas em 
todos os grupos de trabalho que se reuniram em Belo Horizonte. 

Ao longo de outubro e novembro, a ALMG promoveu encontros na Capital e no interior de Minas a fim 
de ouvir sugestões da população para aprimoramento do PPAG. Após a etapa de discussão participa-
tiva, foram recebidos os relatórios com as sugestões populares, apresentadas em todos os grupos de 
trabalho que se reuniram em Belo Horizonte. Essas propostas de iniciativa popular foram transformadas 
em PLEs (propostas de ação legislativa), que, por sua vez, deram origem a 76 emendas ao PPAG e 55 
à LOA e, além disso, a 172 requerimentos, com pedidos de providências a vários órgãos do Estado.

De autoria do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício 1, de 2015 encaminhou 
a prestação de contas e o relatório anual de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais, referentes ao exercício de 2014. O ofício foi acatado sem alterações e transformado no Projeto de 
Resolução 17, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO).

Também tramitou a Mensagem 124, de 2016, que encaminha o Balanço Geral do Estado no exercício 
financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015, que equivale às contas do primeiro ano de mandato 
do governador Fernando Pimentel. Dados da Fundação João Pinheiro apontam que, em 2015, o PIB de 
Minas Gerais sofreu queda de 4,9%, desempenho pior que o da economia nacional, que recuou 3,8%. 
De acordo com o parecer, em 2015 a receita arrecadada foi de R$ 76,15 bilhões e a despesa realizada 
foi de R$ 85,12 bilhões, o que resultou em déficit fiscal de R$ 8,96 bilhões. 

As contas foram aprovadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na forma do 
Projeto de Resolução 47/2017.

Por fim, deve-se registrar o PL 4.666/17, que trata do Orçamento do Estado para 2018. Para 2018, 
a receita total foi estimada em quase R$ 92,43 bilhões, e a despesa em R$ 104,31 bilhões, o que 
significa um déficit de R$ 8,1 bilhões. 

Durante a tramitação do projeto, o Plenário recebeu emendas do governador aos PLs 4.666/17 e 
4.665/17. Os novos valores reduzem o déficit do Estado: a emenda nº 1 ao Orçamento altera o valor da 
receita estimada de R$ 92,42 bilhões para R$ 92,97 bilhões e altera também o montante da despesa 
de R$ 100,60 bilhões para R$ 101,05 bilhões. Com isso, o déficit para 2018 cai de R$ 8,18 bilhões 
para R$ 8,08 bilhões, redução de cerca de R$ 100 milhões.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Finanças públicas

Lei Complementar 144, de 
27/7/2017

Altera a Lei Complementar 66, de 22 de janeiro de 2003, que cria 
o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEPDC) 
e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor. 

Projeto de Lei Complementar 64/17, de autoria do procurador-geral de 
Justiça.
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Planejamento e orçamento

Lei 22.626, de 28/7/2017

LDO – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei 
orçamentária para o exercício de 2018 e acrescenta artigo à Lei 22.254, 
de 25 de julho de 2016. 

Projeto de Lei 4.272/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 22.766, de 20/12/2017

Autoriza a abertura de crédito adicional ao Orçamento Fiscal do Estado
em favor do Tribunal de Justiça.

Projeto de Lei 4.720/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Política tributária

 Lei 22.549, de 30/6/2017

Institui o Plano de Regularização de Créditos Tributários, altera as Leis 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.699, de 6 de agosto de 2003, 
14.937, de 23 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de dezembro de 
2003, 15.273, de 29 de julho de 2004, 19.971, de 27 de dezembro de 
2011, 21.016, de 20 de dezembro de 2013, e 21.735, de 3 de agosto 
de 2015, e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.397/16, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 22.796, de 28/12/2017

Altera as Leis 4.747, de 9 de maio de 1968, 5.960, de 1.º de agosto de 
1972, 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 11.363, de 29 de dezembro 
de 1993, 14.699, de 6 de agosto de 2003, 14.937, de 23 de dezembro 
de 2003, 14.940, de 29 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de 
dezembro de 2003, 15.424, de 30 de dezembro de 2004, 15.464, de 
13 de janeiro de 2005, 19.976, de 27 de dezembro de 2011, 20.922, 
de 16 de outubro de 2013, 21.735, de 3 de agosto de 2015, 21.972, 
de 21 de janeiro de 2016, 22.257, de 27 de julho de 2016, 22.437, 
de 21 de dezembro de 2016, e 22.549, de 30 de junho de 2017, e dá 
outras providências. 

Projeto de Lei 3.677/17, de autoria da Comissão Extraordinária das 
Barragens.



72

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
17

Destaque:

Plano de Regularização de Créditos Tributários – Lei 22.549, de 30/6/2017

Essa norma modifica a Lei 14.699, de 2003, que dispõe sobre as formas de extinção e garantias do crédito 
tributário, a fim de alterar o procedimento de recebimento de imóveis pelo Estado por dação em pagamento e 
adjudicação no âmbito estadual. Seu objetivo é tornar mais eficiente a resposta do Estado na administração de 
bens adjudicados ou recebidos em dação em pagamento, baseando-se nos resultados exitosos alcançados 
pela legislação italiana. A lei também tem o objetivo de instituir programa que possibilite o pagamento dos 
créditos tributários por meio de remissão e redução das multas e juros correspondentes, cujos prazos, formas 
e condições seriam previstos em regulamento. E visa também incentivar a pontualidade e a adimplência do 
contribuinte para com suas obrigações tributárias, mediante concessão de desconto a ser aplicado sobre o 
imposto devido, desde que o contribuinte esteja em situação fiscal e tributária regularizada. Visando atender 
a uma das recomendações expostas no relatório da Comissão Permanente de Revisão e Simplificação da 
Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, essa norma altera a Lei 6.763, de 1975, com o intuito de 
reduzir, aprimorar e racionalizar dispositivos que tratam de penalidades tributárias e eliminar a figura do 
agravamento da penalidade em razão de reincidência.

Transferência de recursos

Lei 22.781, de 21/12/2017

Altera a Lei 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os 
critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores 
ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, 
compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica. 

Projeto de Lei 4.799/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Endividamento público

Lei 22.741, de 12/12/2017

Autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito 
firmadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), nos termos do art. 2.º da Lei 
Complementar Federal 156, de 28 de dezembro de 2016. 

Projeto de Lei 4.468/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Lei 22.742, de 12/12/2017

Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos 
firmados com a União, com base na Lei Federal 9.496, de 11 de 
setembro de 1997, e na Medida Provisória 2.192-70, de 24 de 
agosto de 2001, para adoção das condições estabelecidas pela Lei 
Complementar Federal 156, de 28 de dezembro de 2016. 

Projeto de Lei 4.705/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Fundos estatais

Lei Complementar 142, de 
19/7/2017

Acrescenta parágrafo ao art. 15 da Lei Complementar 91, de 19 de 
janeiro de 2016, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de 
fundos estaduais.

Projeto de Lei Complementar 65/17, de autoria do governador Fernando 
Damata Pimentel.

Lei Complementar 143/2017

Altera a Lei Complementar 67, de 22 de janeiro de 2003, que cria o Fundo 
Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Funemp).

Projeto de Lei Complementar 63/17, de autoria do Ministério Público. 

Lei 22.606, 20/7/2017

Cria fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento e 
dá outras providências.

Projeto de Lei 4135/2017, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Lei 22.612, de 20/7/2017

Autoriza a abertura de créditos adicionais ao Orçamento Fiscal do Estado 
em favor da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral de Justiça, do 
Fundo Especial do Ministério Público, do Fundo Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor e do Departamento de Edificações e Estradas de 
Rodagem do Estado. 

Projeto de Lei 4281/2017, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Lei 22.617, de 26/7/2017

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado e do Fundo Especial 
do Poder Judiciário do Estado e dá outra providência.

Projeto de Lei 4.339/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Destaques:

Criação de fundos estaduais de incentivo e de financiamento e de investimento – Lei 22.606, de 20/7/2017

Essa lei cria os seguintes fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento: Fundo de 
Investimento do Estado de Minas Gerais (MG Investe), Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas 
(FPP-MG), Fundo de Garantias de Parcerias Público-Privadas (FGP-MG), Fundo Especial de Créditos 
Inadimplidos e Dívida Ativa (Fecidat), Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais (Faimg) e Fundo de 
Investimentos Imobiliários de Minas Gerais (Fiimg). Além disso, a norma propõe a revogação da Lei 14.868, 
de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, uma vez 
que o regime geral que regulamenta as citadas parcerias foi estabelecido pela Lei Federal 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, posterior, portanto, ao regramento estadual. Os fundos criados pela Lei 22.606, de 
2017, bem como as demais medidas nela previstas, constituem iniciativas inovadoras e vinculadas aos ativos 
financeiros e imobiliários do Estado, com o fim de obter recursos para incentivar e financiar os investimentos 
público e privado em Minas Gerais, diante do cenário de notória crise fiscal que acomete a União e os estados 
da Federação. Isso torna necessário promover a modernização na estrutura administrativa, com a finalidade 
de incentivar investimentos, recuperar créditos públicos e gerar receitas públicas, em conformidade com o 
princípio da eficiência, que rege toda a atividade administrativa.

Proposições em fase final de tramitação

Finanças públicas

Projeto de Lei 3.988/17
Dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado.

Autor: deputado Agostinho Patrus Filho.

Planejamento e orçamento

Projeto de Lei 4.665/17

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG 2016-2019), para o exercício de 2018.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Projeto de Lei 4.666/17

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado 
de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2018.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Política tributária

Projeto de Lei 4.318/17

Dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado 
de Minas Gerais e a União.

Autor: deputado Lafayette de Andrada.

Projeto de Lei 4.844/17

Dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos 
tributários e não tributários do Estado.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.
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Projeto de Lei 4.450/17

Institui o Sistema Estadual da Cultura, o Sistema de Financiamento à 
Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019) para o Exercício de 2018

Descrição:

Durante a tramitação do Projeto de Lei 4.665/17, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG 2016-2019) para o exercício de 2018, a Assembleia promoveu um processo de 
discussão com a sociedade, por meio da realização de grupos de trabalho compostos por representantes 
de diversos segmentos e setores de atividades, para apresentar o novo plano e promover a discussão e 
elaboração coletiva de sugestões de intervenção para seu aprimoramento. As sugestões foram recebidas, em 
audiência pública, pela Comissão de Participação Popular (CPP) em conjunto com a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária (FFO), e foram transformadas em propostas de ação legislativa (PLEs), que, após 
serem publicadas no Diário do Legislativo, foram analisadas e receberam um parecer fundamentado, que 
conclui pelo seu acolhimento ou não. As PLEs acolhidas pela CPP deram origem a requerimentos e emendas 
aos projetos de lei do PPAG 2016-2019, revisão para 2018, e do Orçamento para o exercício de 2018. 

Em 30 de setembro de 2017, a ALMG recebeu o Projeto de Lei 4.665/17, que dispõe sobre a revisão do 
Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019) para o exercício de 2018, publicado no Diário do 
Legislativo em 11/10/2017, e organizou, no âmbito da Comissão de Participação Popular (CPP), o processo 
de discussão participativa para recolher sugestões de alterações que, posteriormente, foram formatadas 
como PLEs e apreciadas pela comissão. As PLEs concluíram pela apresentação de requerimentos ou de 
emendas ao PPAG e à LOA, que, por sua vez, foram apreciadas pela FFO e incorporadas ao parecer final do 
projeto de lei de revisão do PPAG e da LOA.
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Objetivos: 

1 – monitorar a execução do PPAG no exercício 2017
2 – apresentar a proposta de revisão do PPAG (exercício 2018) para a população;
3 – discutir e elaborar sugestões coletivas de intervenção;
4 – analisar as sugestões e transformá-las em propostas de ação legislativa de autoria da Comissão de 

Participação Popular;
5 – elaborar emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG 2016-2019 (exercício 2018) e do Orçamento 

2018 e elaborar também requerimentos com pedidos de providências ou de informações para 
fiscalização das políticas públicas.

Os grupos de trabalho se reuniram em Belo Horizonte e em 3 cidades no interior do Estado (Governador 
Valadares, Itaobim e Montes Claros), entre os dias 18 de outubro e 10 de novembro.

Na Capital, a discussão foi organizada em temas, a cada dia, conforme os eixos finalísticos do PPAG, que são: 
“Desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico”; “Educação e cultura”; “Infraestrutura e logística”; “Saúde 
e proteção social”; e “Segurança pública”. No interior, foram escolhidos “Água” e “Agricultura familiar”, uma 
vez que são temas transversais extremamente importantes e de grande influência no desenvolvimento dos 
territórios Norte, Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio Doce e Vale do Aço.

Total de presenças registradas: 805 Total de instituições representadas: 310

Ao final desse processo, contabilizou-se os seguintes resultados quantitativos:
• Sugestões populares cadastradas …................................292
• Propostas de ação legislativa (PLEs) geradas …..................72

Conclusão das PLEs:
• Emendas ao Projeto de Lei do PPAG …..............................76
• Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária ….......................55
• Requerimentos …...........................................................172

Total de recursos financeiros mobilizados em criação de novas ações, acréscimos de recursos em ações já 
existentes ou especificação de objetos de gasto: R$ 20.000.000,00

Eventos de comissão

Finanças públicas: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 1 Central: 1
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Comissão de Administração Pública
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência
Comissão de Participação Popular

3
8*
1
1
2*

Central: 13

Destaque:

Debate público Reforma da Previdência: Cenário e Perspectivas

Realizado pela Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência, no dia 24 de abril, o debate público 
promoveu a discussão da reforma da Previdência tal como foi detalhada na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/16, em tramitação na Câmara dos Deputados.

Vinculações constitucionais e legais: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

Política tributária: 6 eventos

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

3
1
1
2

Central: 5
Mata: 1

Endividamento público: 7 eventos

Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União 7

Central: 4
Rio Doce: 1
Mata: 1
Porto Alegre (RS): 1

Fundos estatais: 1 evento

Comissão de Administração Pública 1 Central: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Requerimentos que trataram do tema

Finanças públicas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Minas e Energia

1
1

Planejamento e orçamento

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

1
1
2
2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Administração Pública
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

2
2

2
78

Vinculações constitucionais e legais

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 1
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Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social

1

2
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Administração Pública

2
1
9

1
1

Transferência de recursos

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Comissão de Saúde
Comissão de Cultura

1
128
1

Endividamento público

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Fundos estaduais

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular
Comissão de Saúde
Comissão de Minas e Energia

1
1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Minas e Energia

2
2
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Dentre as atividades dentro dessa temática, pode-se destacar a audiência pública que tratou da Sa-
marco Mineração S.A. Preocupados com a retomada das atividades da empresa, paralisadas desde o 
rompimento da barragem da Samarco em Mariana (Região Central do Estado), em novembro de 2015, 
parlamentares da Comissão de Desenvolvimento Econômico ouviram de promotores do Ministério Pú-
blico do Estado (MP) que essa volta ao funcionamento não depende apenas do órgão. Os deputados 
reuniram-se com integrantes da Procuradoria-Geral de Justiça e da Coordenadoria da Força-Tarefa 
Caso Samarco, esta última instituída pelo MP. 

Na produção legislativa, deve-se mencionar o Projeto de Lei (PL) 3.397/16, que se tornou a Lei 22.549, 
de 2017, que trata do refinanciamento de dívidas fiscais e tributárias. A nova legislação institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários. A norma tem, entre outros, o objetivo de instituir programa 
que possibilite o pagamento dos créditos tributários por meio de remissão e redução das multas e juros 
correspondentes, cujos prazos, formas e condições seriam previstos em regulamento. A proposição 
contribuiu para ampliar o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com o incentivo ao recolhimento 
dos tributos inadimplidos e à manutenção da regularidade fiscal.

Diversos projetos relativos ao tema e que visam ao desenvolvimento do Estado foram votados e enca-
minhados ao Poder Executivo para sanção, como se pode observar na tabela abaixo. 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Indústria comércio e serviço

Lei 22.549, de 30/6/2017

Institui o Plano de Regularização de Créditos Tributários, altera as Leis 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.699, de 6 de agosto de 2003, 
14.937, de 23 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de dezembro de 
2003, 15.273, de 29 de julho de 2004, 19.971, de 27 de dezembro de 
2011, 21.016, de 20 de dezembro de 2013, e 21.735, de 3 de agosto 
de 2015, e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.397/16, de autoria do governador Fernando Damata Pimentel.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Indústria comércio e serviço

Projeto de Lei 3.184/16
Dispõe sobre o selo Empresa Solidária com a Vida.

Autor: deputado Gilberto Abramo.

Projeto de Lei 4.636/17
Institui o Polo da Moda de Divinópolis.

Autor: deputado Fábio Avelar Oliveira.
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Projeto de Lei 2.844/15

Proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e 
teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus 
componentes e dá outras providências.

Autor: deputado Fred Costa e deputado Noraldino Júnior.

Projeto de Lei 4.566/17

Acrescenta parágrafo ao art. 2.º da Lei 12.971, de 27 de julho 
de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de 
segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições 
bancárias e financeiras. (As instituições bancárias e financeiras 
deverão disponibilizar, em tempo real, as imagens a que se refere 
o inciso III do referido artigo, quando solicitadas pela Polícia Militar 
de Minas Gerais, na forma do regulamento a ser editado pelo Poder 
Executivo.)

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

Microempreendedor, microempresas e empresas de pequeno porte

Projeto de Lei 4.340/17

Altera a Lei 20.826, de 31 de julho de 2013, que institui o Estatuto 
Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Inovação para o desenvolvimento econômico

Projeto de Lei 1.397/15

Institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo, ao 
Desenvolvimento Industrial e às Novas Tecnologias e dá outras 
providências.

Autor: deputado Fábio Avelar Oliveira.



82

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
17 PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Indústria comércio e serviço: 4 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

3
1

Central: 4

Indústria: 2 eventos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Minas e Energia

2*
1*

Central: 1
Brasília (DF): 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Indústria

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 1

Comércio

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 5

Serviço

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 1

Inovação para o desenvolvimento econômico

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Incentivos

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Agropecuária e Agroindústria 3

Cooperativismo

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O ano de 2017 foi marcado por intensos debates dentro desse tema, ou seja, sobre o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas. Diversas audiências públicas foram mobilizadas por discussões 
a respeito dos mais variados assuntos.

A preocupação com as propostas de ajustes do macrozoneamento da Bacia Hidrográfica de Vargem 
das Flores resultou em uma visita técnica da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável ao Ministério Público do Estado, além de três audiências públicas. A intenção da proposta seria 
transformar áreas rurais em urbanas para evitar ocupações e gerar novas oportunidades de moradia.

A bacia está localizada entre Contagem e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Membros 
da comissão questionaram a medida e se mostraram receosos quanto ao impacto no manancial. Si-
tuada na divisa dos dois municípios, a represa é responsável pelo abastecimento de água de cerca de 
10% da Grande BH. 

Os processos públicos de outorga (autorização) para uso dos recursos hídricos motivaram algumas 
audiências públicas, como aquela que debateu a disputa pelas águas do Rio Piedade, no Triângulo 
Mineiro. A região do Alto Rio Piedade, desde 2005, foi oficialmente classificada como área de conflito 
hídrico pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Essa classificação foi ampliada em 2009, por 
meio da Declaração de Área de Conflito (DAC) 5/09. Em busca de um entendimento, a Comissão de 
Constituição e Justiça promoveu a audiência em Tupaciguara, no Triângulo. 

A crise do abastecimento de água em Montes Claros levou a Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável ao município, no Norte de Minas. Em discussão, os planos da Copasa de construir 



85

RE
LA

TÓ
RI

O 
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 A

LM
G 

20
17uma barragem no Rio Pacuí visando a garantir uma alternativa de abastecimento de água para a região. 

O projeto é polêmico e enfrenta resistência das comunidades ribeirinhas, que temem ser prejudicadas 
e têm o apoio do Ministério Público (MP). 

Os cerca de 400 mil moradores da cidade, uma das mais atingidas pela crise hídrica, precisam de 
uma nova opção de abastecimento de água, e essa foi a solução encontrada pela Copasa. A garantia 
de medidas compensatórias e a revitalização da bacia foram alguns dos pontos debatidos na reunião.

Outro destaque foi a audiência pública, promovida pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionaliza-
ção, para cobrar agilidade no cumprimento do cronograma de obras na BR-040, a cargo da concessio-
nária Via 040. No encontro, representantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) afirmaram que algumas das melhorias aguardadas há anos por usuários 
dessa rodovia em Minas Gerais, tais como a duplicação de trechos e a instalação de trevos, dependem de 
ajustes na questão ambiental, pois há uma unidade de conservação no trecho da Serra da Moeda. 

O contrato de concessão foi firmado em 2014, abrangendo 936 quilômetros entre as cidades de Bra-
sília (DF) e Juiz de Fora (Zona da Mata). Do trajeto total, apenas 5%, ou 40 quilômetros, responderiam 
por 30% dos acidentes ocorridos em toda a estrada, estando eles situados em Minas Gerais, entre os 
Kms 520 e 560, no trecho Belo Horizonte-Itabirito (Região Central do Estado).

Merece destaque, ainda, a discussão sobre o Projeto de Lei (PL) 1.488/15, que altera a Política Esta-
dual de Resíduos Sólidos. Atualmente, é proibido incinerar os resíduos sólidos oriundos do sistema de 
coleta dos serviços públicos de limpeza urbana. Essa norma abre uma exceção para o uso de tecnolo-
gia de coprocessamento em fornos de fábricas de cimento.

A proposição permite a incineração dos resíduos sólidos urbanos que não tenham sido aproveitados no 
processo de coleta seletiva. O objetivo é viabilizar a geração de energia elétrica a partir desse processo.

Para investigar as causas do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central do 
Estado, em novembro de 2015, a Comissão Extraordinária das Barragens ouviu várias autoridades e 
especialistas durante seu funcionamento (entre 2015 e 2016). A partir das informações levantadas, foi 
apresentado o PL 3.677/16, que altera a destinação de taxas e recursos do setor minerário, e também 
o PL 3.676/16, que altera os licenciamentos ambientais de barragens minerárias e industriais.

Em 2017, teve sequência o trâmite dessas proposições. O PL 3.676/16 passou a tramitar com várias 
outras proposições anexadas, entre as quais uma de iniciativa popular, e incorporou sugestões de par-
lamentares, órgãos públicos, entidades e movimentos organizados para tornar mais rígido o controle 
desses empreendimentos e evitar novos desastres como o da barragem de rejeitos da Samarco. Por 
essa razão, a relatoria avaliou que esse será um novo marco regulatório para o setor, mais rigoroso, 
uma vez que a legislação atual foi insuficiente para impedir desastres. 

A nova proposta inclui a obrigatoriedade de busca de alternativas técnicas às barragens de contenção, 
a proibição de novas barragens que utilizem o método conhecido por alteamento a montante (como 
o da Barragem de Fundão) e o fim das licenças concomitantes para as várias fases do licenciamento 
ambiental. O projeto também detalha o plano de segurança da barragem e exige sua apresentação 
junto com pedido da licença de operação. 
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a contratação de seguro de responsabilidade civil ou semelhante, com o propósito de garantir a obri-
gação de recuperação do meio ambiente. Em caso de descumprimento da lei que resulte em desastre 
ambiental, a multa administrativa poderá ser majorada em até 100 vezes.

Já as alterações no PL 3.677/16 visam, sobretudo, a que os recursos arrecadados com a chama-
da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários (TFRM) sejam destinados integralmente ao Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), para reforçar as atividades de fiscalização 
desempenhadas pelos órgãos e pelas entidades que o compõem. 

Na produção legislativa, destaca-se a entrada em vigor da Lei 22.510, de 2017, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Reciclagem de Materiais. Ela determina que o uso de papel reciclado na adminis-
tração pública passe a ser obrigatório. Com isso, órgãos e entidades da administração pública direta 
e indireta dos Poderes do Estado deverão utilizar papel reciclado em quantidade equivalente a, no 
mínimo, 50% do total de papel a ser utilizado em impressos, envelopes, publicações, embalagens e 
similares. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado terão 
um prazo para se adequarem à norma.

Finalmente, foi sancionada a Lei 22.622, de 2017, que altera norma de criação do Programa Estadual 
de Conservação da Água. A norma fixa que 1/3 dos recursos da Lei 12.503, de 1997, conhecida como 
Lei Piau, sejam destinados a nascentes e áreas importantes para conservação das águas.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Meio ambiente

Lei 22.510, de 22/6/2017

Acrescenta o art. 4.º-O à Lei 14.128, de 19 de dezembro de 2001, que 
dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais.

Projeto de Lei 972/15, de autoria do deputado Gustavo Valadares.

Recursos hídricos

Lei 22.622, de 27/7/2017

Altera a Lei 12.503, de 30 de maio de 1997, que cria o Programa 
Estadual de Conservação da Água.

Projeto de Lei 1.947/15, de autoria do deputado Luiz Humberto 
Carneiro.
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Destaque:

Alteração da lei que cria o Programa Estadual de Conservação da Água – Lei 22.622, de 27/7/2017

Essa norma altera a Lei12.503, de 1997, conhecida como Lei Piau, que prevê que as empresas concessionárias 
de serviços de abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, são obrigadas 
a investir na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o 
equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao 
do investimento. Também prevê que, do montante de recursos financeiros a ser aplicado na recuperação 
ambiental, no mínimo 1/3 deve ser destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo dos cursos de 
água, nos trechos intensamente degradados por atividades antrópicas.

A Lei 22.622, de 2017, vincula outro terço do montante de recursos especificamente para a proteção 
de nascentes, áreas de recarga e veredas. Para que essa norma contribua de forma relevante para a 
conservação e a proteção das nascentes, áreas de recarga e veredas é necessária a regulamentação 
da Lei Piau no sentido de tornar mais efetiva a fiscalização, bem como a prestação de contas dos 
investimentos obrigatórios.

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Lei 22.805, de 29/12/2017

Estabelece medidas relativas a acidentes no transporte de produtos ou 
resíduos perigosos no Estado e dá outras providências. 

Projeto de Lei 4.838/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Meio ambiente

Projeto de Lei 3.310/16

Acrescenta parágrafo ao art. 4.º da Lei 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 
que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico de 
Minas Gerais (Fundese) e dá outras providências.

Autor: deputado Gil Pereira.
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Projeto de Lei 2.844/15

Proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e 
teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus 
componentes e dá outras providências.

Autores: deputado Fred Costa e deputado Noraldino Júnior.

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Projeto de Lei 1.023/15

Altera a Lei 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre 
produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras 
providências.

Autor: deputado Fábio Cherem.

Projeto de Lei 665/15

Dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções 
destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, 
bem como à sua conservação.

Autor: deputado Antônio Carlos Arantes.

Biodiversidade

Projeto de Lei 787/15

Transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo 
Decreto de 21 de outubro de 2003, no Parque Estadual de Sagarana.

Autor: deputado Paulo Guedes.

Projeto de Lei 2.674/15

Altera a Lei 13.635, de 12 julho de 2000, que declara o buriti de 
interesse comum e imune de corte e dá outras providências.

Autor: deputado Fabiano Tolentino.

Emergências Ambientais

Projeto de Lei 1.821/15 

Dispõe sobre o desenvolvimento de ações de atendimento e 
acompanhamento psicossocial às famílias das vítimas de calamidades 
públicas e dá outras providências.

Autor: deputado Neilando Pimenta.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Meio ambiente: 17 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

1*
2*
5*
11

Central: 15
Norte de Minas: 2

Fiscalização ambiental: 2 eventos

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 2 Central: 2

Educação ambiental: 1 evento

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 1 Central: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Segurança Pública

4
1
3*
1*
1
1*

Central: 8
Brasília (DF): 1

Biodiversidade: 4 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

3
1

Central: 3
Norte de Minas: 1

Recursos hídricos – Águas: 9 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Participação Popular
Comissão de Constituição e Justiça

6*
2*
1
1

Central: 7
Triângulo: 1
Brasília (DF): 1

Resíduos sólidos: 2 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 2 Central: 2

Controle de poluição: 1 evento

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 1 Central: 1

Emergências ambientais: 3 eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 3 Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Meio ambiente

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

1

1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Direitos Humanos

1

1
22

Licenciamento ambiental e regulação ambiental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Minas e Energia

1

1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular

2

3
2
3
4

Fiscalização ambiental

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos

7

3
8
1

Planejamento e gestão ambiental

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

4

Educação ambiental

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 1

Instrumentos econômicos de gestão ambiental

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Minas e Energia 1

Biodiversidade

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

4

1
2
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Recursos hídricos – Águas

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

2

15
3
5
1
1

Resíduos sólidos

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular 1

Controle de poluição

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular
Comissão de Minas e Energia

2

3
1

Emergências ambientais

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular 3
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Em Minas Gerais, a mineração é exercida principalmente pelo setor privado, que produz cerca de 
50 tipos de bens minerais em mais de 300 municípios. A produção e a transformação mineral são 
pilares da economia estadual, com expressiva participação na formação do Produto Interno Bruto 
(PIB), na arrecadação de tributos, nas exportações e na geração de empregos. As políticas públicas 
relacionadas a essa atividade estão vinculadas à geração de informações necessárias ao seu desen-
volvimento e ao estímulo à modernização e à inovação tecnológica, de modo a tornar o setor mais 
competitivo internacionalmente. 

Em 2017, o destaque dentro desse tema foi a audiência pública da Comissão de Minas e Energia 
para discutir a Medida Provisória (MP) 789, de 2017, que altera a alíquota e a base de cálculo 
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), o royalty cobrado das 
mineradoras. Até a publicação da MP, a Cfem era calculada sobre 2% do faturamento líquido das 
empresas mineradoras.

Relator da medida em comissão mista no Congresso Nacional, o deputado federal Marcus Pestana 
(PSDB-MG) foi convidado para falar à comissão dias antes da apresentação do relatório, o que acon-
teceu no final de outubro (em 18 de dezembro, a medida foi convertida na Lei Federal 13.540, de 
2017). O parlamentar ressaltou as divergências provocadas pela MP 789 entre prefeitos de cidades 
mineradoras, de um lado, e empresas, de outro.

A proposição teve seu texto modificado ao longo de sua tramitação no Congresso Nacional. No texto 
original, apresentado pelo Poder Executivo Federal, a alíquota do minério de ferro estava planejada 
para variar entre 2% e 4%, seguindo a cotação internacional. Já o texto aprovado no Congresso e 
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de critérios, em decreto, para a redução excepcional da alíquota para até 2%, com objetivo de não 
prejudicar a viabilidade econômica de jazidas com baixos desempenho e rentabilidade. 

A discussão no Congresso alterou também a forma da distribuição da Cfem entre os entes da Federa-
ção. Nos termos da Lei Federal 13.540, de 2017, os municípios mineradores passam a receber 60% 
da receita bruta da venda, deduzidos os tributos – e não mais os 65% da Cfem calculada sobre o 
faturamento líquido resultante da venda do produto mineral –, o que implica aumento da arrecadação 
municipal. Além disso, os municípios impactados pela atividade de mineração mas cuja produção não 
ocorra em seu território, os quais antes não recebiam a compensação, passam a ter direito a 15% da 
Cfem. Também para os estados e o Distrito Federal houve mudança de alíquota, com redução de 23% 
sobre o faturamento líquido para 15% da receita bruta da venda, deduzidos os tributos.

O texto aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República regulou o 
cálculo da Cfem conforme a destinação dos bens minerais. Assim, para a situação de venda, a Cfem 
incide sobre a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização; 
para as situações de consumo, ela incide sobre a receita bruta, considerado o preço corrente do 
bem mineral; para a exportação, ela incide sobre a receita calculada tendo como base o preço 
parâmetro definido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. No caso 
de bem mineral adquirido em hasta pública, a Cfem incide sobre o valor de arrematação e, no caso 
de extração sob o regime de permissão de lavra garimpeira, ela incide sobre o valor da primeira 
aquisição do bem mineral.

Essas mudanças foram defendidas por prefeituras de diversas cidades mineradoras, uma vez que 
favorecem a arrecadação local. Um exemplo é a campanha criada pela Associação dos Municípios Mi-
neradores de Minas Gerais (Amig), chamada “Alíquota bruta, Cfem justa”, que considerava a variável de 
2% a 4% na alíquota falha, pois poderia permitir a manipulação no preço do minério pelas mineradoras.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Produção Mineral

Lei 22.796, de 28/12/2017

Altera as Leis 4.747, de 9 de maio de 1968, 5.960, de 1.º de agosto de 
1972, 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 11.363, de 29 de dezembro 
de 1993, 14.699, de 6 de agosto de 2003, 14.937, de 23 de dezembro 
de 2003, 14.940, de 29 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de 
dezembro de 2003, 15.424, de 30 de dezembro de 2004, 15.464, de 
13 de janeiro de 2005, 19.976, de 27 de dezembro de 2011, 20.922, 
de 16 de outubro de 2013, 21.735, de 3 de agosto de 2015, 21.972, 
de 21 de janeiro de 2016, 22.257, de 27 de julho de 2016, 22.437, 
de 21 de dezembro de 2016, e 22.549, de 30 de junho de 2017, e dá 
outras providências. 

Projeto de Lei 3.677/2017, de autoria da Comissão Extraordinária das 
Barragens.
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Eventos de comissão

Mineração: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
1

Central: 2

Produção mineral: 5 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1
4

Central: 5

Receitas oriundas da atividade minerária: 2 eventos

Comissão de Minas e Energia 2 Central: 2

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Mineração

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

2

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Minas e Energia

4

2

Produção mineral

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico

1

1

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Desenvolvimento 
Econômico
Comissão de Minas e Energia
Comissão do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social

1

2
1

Receitas oriundas da atividade minerária

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Minas e Energia 1
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Em 2017, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização esteve à frente de audiências públicas 
sobre os mais variados assuntos. Em uma delas, que contou com grande mobilização da população 
do Norte de Minas, o Ministério do Meio Ambiente ratificou, por meio de ofício, sua posição favorável 
à indicação do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no Norte de Minas, como patrimônio 
natural e cultural da humanidade. A reunião aconteceu em Januária, um dos três municípios que abri-
gam os limites do parque. Os outros são Itacarambi e São João das Missões.

Em outra audiência, o fechamento do Minascentro motivou reunião conjunta com a Comissão de De-
senvolvimento Econômico. No encontro, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig) anunciou que o governo do Estado decidiu manter fechado o centro de convenções para 
reforma e que a retomada das atividades está prevista para o segundo semestre de 2018.

Em outra reunião, a Prefeitura de Betim (Região Metropolitana de Belo Horizonte) pediu a suspensão de uma 
suposta dívida de R$ 500 milhões que está sendo cobrada pela Construtora Andrade Gutierrez. O débito seria 
decorrente de obras executadas no município entre 1979 e 1982. Contudo, a atual administração afirma que 
a dívida não pertence ao município e já teria sido paga. Além disso, alega que a empresa não dispõe de do-
cumentação suficiente para comprovar a dívida e que a ação movida contra o município teria irregularidades.

Audiência importante também foi realizada no mês de dezembro para debater o Projeto de Lei (PL) 
4.773/17, que altera as regras de distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios vigen-
tes. Com a participação de vários deputados, muitos prefeitos e do presidente da Associação Mineira 
de Municípios, foi destacada a importância do projeto e foram discutidas várias questões relativas às 
dificuldades que os prefeitos estariam vivendo em função da queda dos repasses e da retenção, pelo 
Estado, de parte da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

Na produção legislativa, destacam-se as aprovações do Projeto de Lei Complementar (PLC) 11/17, que insti-
tui a Região Metropolitana de Montes Claros, e do PL 4.392/17, que inclui municípios da Região Noroeste do 
Estado na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene).
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Proposições em fase final de tramitação

Municípios e governança regional e urbana

Projeto de Lei 1.622/15

Dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter 
prioritário.

Autor: deputado Agostinho Patrus Filho.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Municípios e desenvolvimento regional: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2 Central: 2

Municípios e governança regional e urbana: 2 eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

1
1

Central: 2

Desenvolvimento regional: 3 eventos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

1
1
1

Central: 3

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Municípios e desenvolvimento regional

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas

6

Municípios e governança regional e urbana

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

1
2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas

5
1

Desenvolvimento regional

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas

3
209
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A questão fundiária foi uma temática muito relevante e muito discutida na Assembleia. Do ponto de vis-
ta da Comissão de Direitos Humanos, os conflitos fundiários tornaram-se relevantes e foram discutidos 
em 13 eventos, envolvendo povos e comunidades tradicionais, entre outros.

Em audiência, um cacique da aldeia Pataxó Geru Tucunã, localizada em Açucena (Vale do Rio Doce), 
denunciou ocupações irregulares e conflitos com posseiros na sua área. A aldeia fica dentro do Parque 
Estadual do Rio Corrente. Em outra audiência, discutiu-se o atentado contra a comunidade tradicional 
pesqueira e vazanteira de Canabrava, ocorrido em Buritizeiro (Norte de Minas).

Até mesmo os debates em torno das colônias de ex-hansenianos versaram também sobre a regulariza-
ção fundiária, além de sobre a indenização para os filhos dos pacientes que foram internados à força. 
Assim, moradores das denominadas “casas de saúde”, administradas pela Fundação Hospitalar do Es-
tado de Minas Gerais (Fhemig), cobraram indenização para os filhos separados dos pais enviados para 
colônias de hansenianos e estabelecimento de normas para o fornecimento de alimentos às pessoas 
afetadas por essa política de segregação.

A questão fundiária revelou-se temática tão importante em 2107 que também foi abordada por outras 
comissões. A Comissão do Meio Ambiente esteve em Ouro Branco, na Região Central do Estado, para 
discutir a situação do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco. Criado por decreto há oito anos, o parque 
foi atingido em setembro por incêndio de grandes proporções. Já a Comissão de Participação Popular 
discutiu os processos judiciais de desapropriação da Vila Arthur de Sá, no Bairro União, em Belo Horizonte. 

No âmbito estadual, as ações de políticas fundiárias concentram-se na regularização de ocupações 
urbanas e rurais já consolidadas e na análise e arrecadação de terras devolutas com fins de titulação 
ou mesmo de oferta para o programa federal de reforma agrária. 

Nesse contexto, três proposições destacaram-se na produção legislativa de 2017: os Projetos de Lei 
(PLs) 3.601 e 3.562, ambos de 2016, e 2.725, de 2015.

O PL 3.601 trata da temática das terras devolutas estaduais, ou seja, as glebas que não se encontram 
no domínio particular por título legítimo e nem constituem próprios da União, dos estados ou dos muni-
cípios. Seu objetivo principal é organizar o tratamento jurídico dado ao tema, por meio da consolidação 
da esparsa legislação estadual existente, de forma a racionalizar a interpretação das matérias afetas 
às políticas agrária e fundiária, incrementando a sua eficiência na implantação e execução dessas 
políticas. Desse modo, ao consolidar a legislação referente às políticas agrária (meio rural) e fundiária 
(meio urbano), visa a dar maior aderência à sua execução no Estado. 

O PL 3.562 dispõe sobre mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. 
A proposição institui a Política Estadual de Mediação de Conflitos Coletivos Fundiários Rurais e Urbanos 
e de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva. Seu objetivo é evitar acirramento em situações 
litigiosas que envolvem o direito de propriedade, tanto nas cidades quanto no campo, prevendo, para 
tal, como consta no art. 1.º, que “o Estado adotará medidas de mediação em situações resultantes 
de conflitos socioambientais e fundiários rurais e urbanos, em consonância com o que determina a 
legislação federal e a estadual”. 
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Familiar (Peater) e o programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar 
(Proater). Essa política decorre, entre outros fatores, do fato de a agricultura familiar ter obtido nos últimos 
anos no Brasil um grande reconhecimento da importância de sua atividade para a produção de alimentos, 
bem como para o desenvolvimento social do País. Dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE) mostram 
que em Minas Gerais a agricultura familiar representa 79% de todos os estabelecimentos rurais do Esta-
do, totalizando 437.415 propriedades, que são responsáveis por 32% da produção de café e feijão, 44% 
da produção de arroz, 47% da produção de milho e 83% de toda a produção de mandioca. 

Finalmente, ressalte-se a tramitação do PL 3.312/16, que cria a Política Estadual dos Atingidos por 
Barragens e Outros Empreendimentos e tem a finalidade de assegurar assistência às pessoas ou 
populações afetadas por impactos decorrentes da construção, instalação, ampliação ou operação de 
barragens e outros empreendimentos. Está previsto um reassentamento que respeite as condições 
originais das pessoas que estão sendo deslocadas ou removidas em função do empreendimento.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Política fundiária

Projeto de Lei 1.622/15

Dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter 
prioritário.

Autor: deputado Agostinho Patrus Filho.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Política fundiária: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

1*
1* Central: 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 1 Central: 1

Terras quilombolas: 1 evento

Comissão de Participação Popular 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Política fundiária urbana

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Participação Popular

4

1

Política fundiária rural

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

1

2

Terras quilombolas

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular 6
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Criada e instalada em 2015, a Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais teve um ano bastante 
produtivo em 2017. Um debate público destacou o descontrole populacional. As audiências públicas 
discutiram temas variados, como castração e matança de animais e saúde única. 

O debate público Descontrole Populacional Animal e Proliferação de Zoonoses apresentou dados im-
portantes, tais como uma pesquisa do IBGE segundo a qual, no Brasil, 44,3% dos domicílios das áreas 
urbanas e 65% dos das áreas rurais contam com pelo menos um cão, em contraste com o número de 
crianças, que, nas cidades, não passa de 38,1%. A estimativa é que haja, em todo o País, 52 milhões 
de cães e 22 milhões de gatos, animais com alto potencial biológico e reprodutivo. Nesse contexto, os 
participantes condenaram a matança como prática de controle, defendendo a necessidade de redução 
da população de cães e gatos por meio de práticas humanitárias e mais econômicas.

O aumento de 62% nos casos de leishmaniose entre 2015 e 2016 e de 41% no número de mortes 
no mesmo período motivou audiência pública para se debater o assunto. Com isso, de acordo com a 
Secretaria de Estado de Saúde, crescem também as chances de alta nos casos de infecção de seres 
humanos e animais em áreas onde antes a doença não era registrada. O aumento do número de ani-
mais de rua abandonados também contribui para essa estatística.

O debate sobre a leishmaniose dominou também outra audiência pública, em Montes Claros, no Norte 
de Minas. A discussão centrou-se na falta de políticas públicas e de legislação que valorizem a este-
rilização, em vez do sacrifício dos cães, um consenso entre gestores, vereadores, Poder Judiciário e 
ativistas da causa animal. A cidade registrou, entre janeiro e julho de 2017, 1.367 eutanásias de cães 
em razão de contaminação por leishmaniose.

O envolvimento do poder público no controle da esporotricose foi a questão central de outra audiên-
cia. A doença é causada por um fungo presente em terras de jardim, por exemplo. Por isso, há maior 
incidência entre jardineiros ou lavradores, que adoecem depois de se ferir com material contaminado. 
Os gatos, que habitualmente afiam as garras e enterram as fezes, também acumulam o fungo sob as 
unhas e podem transmitir a zoonose para esses profissionais. 

Essas discussões fizeram ganhar importância o debate sobre a saúde única, ou seja, aquela que con-
sidera a ligação entre seres humanos, animais e o ambiente.

Outra audiência pública debateu a Lei 22.231, de 2016, que trata da definição de maus-tratos con-
tra animais no Estado, e as dificuldades de sua aplicação. A sanção da lei – um anseio de todos os 
defensores de animais que participaram ativamente da construção do arcabouço legal – facilitou a 
fiscalização dos maus-tratos.

A castração pediátrica de animais domésticos também foi debatida, em outra reunião. O tema envolve 
a necessidade de esterilização de cães e gatos o mais prematuramente possível. Esse é um tipo de 
procedimento considerado tabu para a medicina veterinária – muitos profissionais recomendam que os 
animais só sejam castrados depois de adultos.
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Merece destaque, ainda, a reunião a respeito das alternativas de controle populacional ético da fauna 
urbana, na qual os convidados demonstraram que a matança de animais é inútil como estratégia de 
controle da população de cães e gatos que vivem nas ruas das cidades.

Na produção legislativa, pode-se ressaltar a tramitação do PL 2.844/15, que proíbe a utilização de 
animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal, 
perfumes e seus componentes, no Estado.
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Proposições em fase final de tramitação

Proteção aos animais

Projeto de Lei 2.844/15

Proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e 
teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus 
componentes e dá outras providências.

Autor: deputado Fred Costa e deputado Noraldino Júnior.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Proteção aos animais: 12 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais 12 Central: 12

Destaque:

Debate público Descontrole Populacional Animal e Proliferação de Zoonoses

Data: 27/11/2017
Realizado pela Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, o evento debateu o controle populacional 
ético dos animais em situação de rua, os riscos de zoonoses e doenças profissionais e a incidência de 
casos de leishmaniose e esporotricose.

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Proteção aos animais

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão Extraordinária de Proteção 
dos Animais

2

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão Extraordinária de Proteção 
dos Animais

57



Postos devem informar
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O saneamento básico refere-se aos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. O ano de 2017 
foi marcado, dentro desse tema, pelo considerável número de requerimentos, a maioria questionando 
serviços e cobrança de tarifas da Copasa. Esse assunto motivou, também, audiência pública da Comis-
são de Minas e Energia em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas.

O principal problema apontado foi com o esgotamento sanitário, serviço que não estaria sendo presta-
do pela empresa, apesar de a cobrança vir nas contas de água. Os vereadores investigaram a atuação 
da companhia no município, em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Saneamento básico: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 1 Centro-Oeste: 1

Abastecimento público de água: 3 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 3 Central: 3

Coleta e tratamento de esgoto: 2 eventos

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Minas e Energia

1
1

Central: 1
Sul de Minas: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Saneamento básico

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão de Saúde 1

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas

1
3

Abastecimento público de água

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria

2

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria
Comissão de Saúde

1
4

4

1

1
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Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria
Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte

1
4

1

2

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Minas e Energia
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria
Comissão de Participação Popular
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

6
4

1

2
1

Drenagem de águas pluviais

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas

1

“Resíduos sólidos” foi tratado em Meio Ambiente.



/
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O ano de 2017 foi de muito trabalho para a Comissão de Saúde, que realizou várias visitas a hospitais 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em especial aos da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig). 

A comissão visitou o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), localizado em Belo Horizonte. Re-
ferência internacional em traumas, a instituição sofre com a falta de recursos e carência de pessoal. 
Sistema elétrico com defeitos, elevadores em estado crítico, defasagem do projeto de segurança e 
incêndio e falta de água quente para o banho dos pacientes são alguns dos problemas estruturais 
enfrentados pela instituição.

O Hospital Infantil João Paulo II, também na capital mineira, recebeu a visita dos parlamentares. Maior 
hospital pediátrico a atender exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, a insti-
tuição reivindicou a retomada e a conclusão das obras de ampliação e a aquisição de equipamentos 
permanentes para o seu funcionamento.

Os deputados da comissão também percorreram as dependências da Unidade Ortopédica do Hospital 
Galba Velloso, em Belo Horizonte, e se manifestaram contra o fechamento do serviço pelo governo do 
Estado. Situada no Bairro Gameleira, Região Oeste da Capital, a unidade funciona há 17 anos como 
um braço ortopédico do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e realiza em média 280 cirurgias e mil 
atendimentos por mês. 

Na sequência, houve uma audiência pública conjunta das Comissões de Saúde e de Administração 
Pública, marcada por protestos de servidores, entidades de saúde e deputados, que defenderam a 
manutenção do Galba Ortopédico. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) anunciou 
que, sem recursos, a unidade deve ser desativada.
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mudanças no horário de funcionamento do posto de coleta do Hemominas nesse hospital e conflitos 
com a Associação Mãos Amigas, que atua na unidade de saúde. 

Em reunião com Saulo Coelho, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, parlamentares da comissão 
conheceram a situação do hospital, que estava com 40% dos leitos fechados nos meses de abril e 
maio. Além disso, a instituição apresentava dificuldades para manter os atendimentos e pagar os en-
cargos trabalhistas devido a um déficit mensal de R$ 4 milhões.

É preciso registrar, ainda, a audiência que debateu a precariedade dos 26 hospitais mineiros que 
corriam o risco de terem as atividades paralisadas por intervenção ética do Conselho Regional de 
Medicina (CRM-MG). Para a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais 
(Federassantas), os principais gargalos dessas unidades de saúde são recursos federais insuficientes, 
não cumprimento pelo Tesouro Estadual do repasse mínimo constitucional de verbas para a saúde e 
políticas governamentais sem continuidade no Estado. 

No interior, foram realizadas duas audiências sobre a situação de hospitais. Em São Sebastião do 
Paraíso (Sul de Minas), gestores e médicos alertaram que o Hospital do Coração da Santa Casa desse 
município corria o risco de fechar as portas, após consumir investimentos públicos da ordem de R$ 30 
milhões para a sua implantação. O motivo, segundo os gestores e médicos, seriam cortes feitos pelo 
Estado no teto mensal para atendimentos de alta complexidade em cardiologia. 

Já em Bocaiuva, no Norte de Minas, reunião debateu a crise da saúde no município e na região. Partici-
param prefeitos e vices, vereadores e secretários municipais de Saúde, que reivindicaram a ampliação 
dos recursos para o setor e exigiram o pagamento das contrapartidas do Estado e da União.

Aconteceram, ainda, várias audiências para debater a falta de repasses de recursos do Estado para 
os municípios, que dependem dessas verbas para a  execução das ações e dos serviços públicos de 
saúde. Três audiências foram destinadas à apresentação do relatório detalhado de informações pelo 
gestor do SUS no Estado, em cumprimento ao art. 36, § 5.º da Lei Complementar 141, de 2012, que 
dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Em todas elas, a 
Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que as dificuldades orçamentárias pelas quais o Estado 
está passando têm dificultado o repasse dos recursos devidos aos municípios.

Com o objetivo de debater a implantação de uma política de saúde que atenda à Região Ampliada 
Oeste, representantes de sete municípios dessa região cobraram a conclusão das obras de construção 
do Hospital Regional de Divinópolis, entre outras demandas.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Saúde pública

Lei 22.806, de 29/12/2017

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Pesans) e organiza o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan) no âmbito do Estado. 

Projeto de Lei 4.737/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.
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Lei 22.588, de 18/7/17

Dispõe sobre o serviço prestado ao usuário do Sistema Único de Saúde 
(SUS) nas instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou 
conveniadas com o SUS. 

Projeto de Lei 13/15, de autoria do deputado Doutor Wilson Batista.

Redes de atenção em saúde

Lei 22.620, de 27/7/17

Acrescenta o art. 5.º-A à Lei 19.482, de 12 de janeiro de 2011, 
que dispõe sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos 
transmissores da dengue, e dá outras providências.

Projeto de Lei 1.498/15, de autoria do deputado Rogério Correia.

Lei 22.621, de 27/7/17

Acrescenta inciso ao art. 2.º da Lei 11.553, de 3 de agosto de 1994, 
que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da 
realização de transplantes.

Projeto de Lei 1.607/15, de autoria do deputado Fábio Cherem.

Proposições em fase final de tramitação

Saúde pública

Projeto de Lei 3.017/15

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais 
de saúde informarem, nas peças publicitárias e na programação, 
as relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos 
potenciais de interesse.

Autor: deputado Antônio Jorge.
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* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões

Projeto de Lei 4.737/17

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional no âmbito do Estado.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Redes de atenção em saúde

Projeto de Lei 1.332/15

Altera a Lei 13.768, de 1.º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a 
propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade 
sob controle direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

Autor: deputado Carlos Henrique.

Projeto de Lei 3.184/16
Dispõe sobre o selo Empresa Solidária com a Vida.

Autor: deputado Gilberto Abramo.

Vigilância à saúde

Projeto de Lei 1.023/15

Altera a Lei 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre produção, 
comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras providências.

Autor: deputado Fábio Cherem. 

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Saúde pública: 17 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Administração Pública
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas
Comissão de Segurança Pública

12*
3*
1

2

Central: 16
Norte de Minas: 1
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Destaque:

Debate público Suicídio: Como Prevenir 
Data: 25/9/2017
O evento realizado pela Comissão de Saúde teve o objetivo de debater a prevenção ao suicídio. O debate 
público integra as ações do Setembro Amarelo, apoiada pela Assembleia, cujo objetivo é chamar a atenção 
da população para a realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. 

Redes de atenção à saúde: 33 eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Administração Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas
Comissão Extraordinária das Mulheres

24*
1*
2
6

2

Central: 32
Sul de Minas: 1

Vigilância à saúde: 7 eventos

Comissão de Saúde
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Comissão de Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão de Agropecuária e Agroindústria

1
2
3
1

Central: 6
Norte de Minas: 1

Assistência farmacêutica: 1 evento

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas

1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Saúde pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Saúde
Comissão de Administração Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

127
1
3
1

Redes de atenção à saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular

4
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Saúde
Comissão de Participação Popular
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

46
3
2

Vigilância à saúde

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

1
1

Assistência farmacêutica

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Saúde
1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Saúde
1
2
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Ao longo do ano, a Comissão de Segurança Pública promoveu intensos debates na Capital e em vários muni-
cípios do interior do Estado, dos quais se destacam aqueles sobre o aumento da violência e da criminalidade. 
Um dos principais desafios no interior tem sido o grande número de assaltos a bancos, praticados por qua-
drilhas especializadas, com ações envolvendo principalmente explosões de caixas eletrônicos, fenômeno que 
tem sido chamado pelas autoridades de “novo cangaço”. Esse tema foi recorrente nas audiências públicas 
realizadas pela comissão. Em uma dessas audiências, a Polícia Militar apresentou balanço indicativo de que, 
de 2015 para 2016, o número de ataques a caixas eletrônicos aumentou cerca de 22%.

O aumento da violência no meio rural também continuou sob o foco da comissão e provocou audiência 
em conjunto com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Na reunião, foi anunciada a criação, 
pelo Estado, de uma rede de proprietários rurais, que consistirá no cadastramento das propriedades 
com a geração de um código para cada fazenda.

Estão tramitando na Casa dois projetos relacionados aos temas discutidos nessas audiências: o PL 
4.566/17, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e postos de 
serviços das instituições bancárias e financeiras (videomonitoramento de agências) e o PL 3.749/16, 
que cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para Acompanha-
mento das Ações de Segurança Rural no Estado.

Outro assunto de destaque refere-se à estrutura das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros 
Militar, com discussões sobre diversos tópicos, entre os quais os seguintes: a redução de recursos 
para custeio e investimento nas instituições; o descumprimento de jornadas de trabalho; o aumento 
da letalidade de profissionais; a pressão por nomeação de policiais concursados; a precariedade das 
delegacias, especialmente no interior do Estado.

Vale citar a visita da comissão aos familiares de um policial militar e um vigilante assassinados durante 
uma ação de bandidos em Santa Margarida, na Zona da Mata, e, ainda, a realização de audiência pública 
para debater a questão. No município, com cerca de 15 mil habitantes, havia grande movimentação no 
dia do crime, devido à realização do pagamento de servidores e também de pagamentos referentes à 
atividade cafeicultora. Os parlamentares constataram, além disso, a falta de efetivos policiais no município.

A morte dos dois profissionais repercutiu em todo o País e provocou nova audiência, em Manhuaçu, na 
Zona da Mata. A adoção do trabalho integrado entre os órgãos de segurança pública, o monitoramento 
por câmeras de vídeo e a criação de uma guarda civil municipal foram medidas apontadas como possí-
veis soluções para se combater o crime organizado na região. Em Ilicínea, no Sul de Minas, também se 
discutiram os assassinatos de uma jovem e de um cabo da PM, acontecimentos que geraram grande 
sensação de insegurança entre os moradores do pacato município. Como consequência, a população 
da cidade elegeu como prioridade a recomposição do efetivo da Polícia Civil, com a nomeação de um 
delegado titular, de investigadores e de escrivães.

A partir de denúncias recebidas em audiência pública, a comissão visitou a 6.ª Companhia do 1.º 
Batalhão da Polícia Militar, no centro da Capital. Na ocasião, verificou a existência de condições 
insalubres de trabalho, além de situações de descumprimento da carga horária de trabalho pre-
vista em lei para bombeiros e policiais militares.
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A política penitenciária no Estado, incluindo-se a situação dos agentes penitenciários e socioeducati-
vos, também foi fortemente enfatizada pela comissão. Agentes penitenciários e socioeducativos con-
tratados participaram ativamente de debates sobre a possível extinção dos seus contratos temporários 
e a nomeação de aprovados em concurso público. Como solução para a questão, eles defenderam a 
manutenção dos contratos até que um novo concurso público seja realizado.

Em uma das audiências da comissão foram apresentados dados acerca da violência e da criminalidade de 
Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que ocupa a primeira colocação entre os muni-
cípios mais violentos do Estado. Apesar disso, dados do primeiro semestre de 2017 apresentados pela PM 
mostram que o município registrou uma redução de 13,2% na prática de crimes violentos, categoria na 
qual se enquadram assaltos, homicídios e tráfico de drogas. No entanto, essas informações foram ques-
tionadas durante a audiência, trazendo à tona o grave problema da subnotificação dos crimes no Estado.

Em Machado, o debate foi sobre o aumento da criminalidade na região. Os participantes reivindica-
ram a construção de um centro de internação para adolescentes autores de ato infracional e de um 
presídio, a criação da guarda municipal, a melhoria dos equipamentos e o aumento do efetivo das 
Polícias Militar e Civil.

Outras audiências foram motivadas pelas mais diversas questões. Moradores de colônias de hanse-
níase denunciaram casos de exploração sexual, violência e tráfico de drogas que estariam ocorrendo 
nessas instituições. Uma ONG criticou a falta de ação das Polícias Civil e Militar nas regiões da 
Pampulha e de Venda Nova, em Belo Horizonte. Moradores do Bairro União, na Região Nordeste de 
Belo Horizonte, cobraram a instalação da base móvel da Polícia Militar e o aumento do efetivo e do 
policiamento motorizado.
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de métodos alternativos de cumprimento de pena, como, por exemplo, as Associações de Proteção e 
Assistência aos Condenados (Apacs). O PL 3.559/16 proíbe o uso de veículos aéreos não tripulados 
(Vants) no interior de prédios públicos e construções fechadas.

Entre os requerimentos, podem-se ressaltar os pedidos de providências, com solicitação do aumento 
do efetivo das Polícias Civil e Militar, do número de viaturas e da quantidade de munição e de coletes, 
principalmente no interior do Estado.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Segurança pública

Projeto de Lei 1.973/15

Dispõe sobre o porte de arma de fogo para os Agentes de Segurança 
Prisional e os Agentes Socioeducativos.

Autor: deputado Cabo Júlio.

Projeto de Lei 3.078/15

Altera a Lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que dispõe sobre normas 
de execução penal e dá outras providências.

Autor: deputado Lafayette de Andrada.

Projeto de Lei 3.862/16

Dispõe sobre a prática de atividades da área de competência do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais por voluntários, profissionais e 
instituições civis e dá outras providências.

Autor: governador Fernando Damata Pimentel.

Projeto de Lei 3.988/17
Dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado.

Autor: deputado Agostinho Patrus Filho.
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Projeto de Lei 4.566/17

Acrescenta parágrafo ao art. 2.º da Lei 12.971, de 27 de julho de 
1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança 
nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias 
e financeiras. (As instituições bancárias e financeiras deverão 
disponibilizar, em tempo real, as imagens a que se refere o inciso III 
deste artigo, quando solicitadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, na 
forma do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo.)

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

Prevenção ao crime e justiça criminal

Projeto de Lei 3.559/16

Proíbe o uso de veículos aéreos não tripulados (Vants) no interior de 
prédios públicos e construções fechadas e dá outras providências.

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

Projeto de Lei 3.749/16

Cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum 
Permanente para Acompanhamento das Ações de Segurança Rural no 
Estado e dá outras providências.

Autores: deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Fabiano Tolentino e 
deputado Sargento Rodrigues.

Projeto de Lei 3.559/16

Proíbe o uso de veículos aéreos não tripulados (Vants) no interior de 
prédios públicos e construções fechadas e dá outras providências.

Autor: deputado Sargento Rodrigues.

Segurança no trânsito

Projeto de Lei 3.449/16

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da frase de advertência “Se 
beber, não dirija. Vamos preservar a vida.” nos cardápios e panfletos 
de propaganda de bares, restaurantes, boates, lanchonetes e similares 
localizados no Estado e dá outras providências.

Autor: deputado Antônio Jorge.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Segurança pública: 12 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Administração Pública
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

8*
3*
2*
1*
1*
1

Central: 10
Sul de Minas: 1
Mata: 1

Prevenção ao crime e justiça criminal: 34 eventos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Administração Pública
Comissão de Participação Popular
Comissão Extraordinária das Mulheres

26*
5
1*
3*
1
1

Central: 30
Sul de Minas: 1
Mata: 2
São Paulo (SP): 1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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Defesa civil: 2 eventos

Comissão de Segurança Pública 2 Central: 2

Segurança no trânsito: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

Controle e proteção dos agentes de segurança pública: 6 eventos

Comissão de Segurança Pública 6 Central: 6

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Segurança pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Administração Pública
Comissão de Segurança Pública

6
2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Administração Pública
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

16
6
1

1

2

Prevenção ao crime e justiça criminal

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

4
1
3
1
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Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Participação Popular
Comissão de Administração Pública
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão Extraordinária das Mulheres

344
32
4
2
2
4
2

Defesa civil

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Segurança Pública 2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Administração Pública

5
1

Segurança no trabalho

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Segurança Pública 2

Controle e proteção dos agentes de segurança pública

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Segurança Pública

1
2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Segurança Pública
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Administração Pública

7
3
4

Os eventos e os requerimentos relativos ao subtema “Drogas: redução da oferta e da demanda”, embora façam parte também do 
tema “Segurança pública”, foram tratados em capítulo específico sobre drogas.
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Dentro dessa temática, algumas audiências públicas destacaram-se em 2017. Uma delas – com a 
presença do senador Paulo Paim – discutiu a proposta de reforma da Previdência em tramitação no 
Congresso Nacional. Para tratar do tema, a Assembleia instalou, em março, a Comissão Extraordinária  
da Reforma da Previdência.

O mesmo assunto mobilizou o debate público Reforma da Previdência: Cenários e Perspectivas. 
Organizado pela comissão extraordinária sobre o tema, instalada em 2017, o evento teve a pre-
sença de trabalhadores, parlamentares e especialistas, que abordaram a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/16, em tramitação na Câmara dos Deputados, a qual propõe reformulação 
da Previdência Social.

Audiência da Comissão de Participação Popular debateu a proposta de reforma trabalhista, que, na 
ocasião, tramitava no Congresso Nacional. Sindicalistas que participaram da reunião defenderam, 
nas palavras deles, “a mobilização popular contra os ataques aos direitos dos trabalhadores em 
curso no País”. O debate deu sequência aos protestos promovidos antes, em Belo Horizonte e no 
restante do País, contra o governo do presidente Michel Temer. Apesar das discussões, a reforma 
trabalhista foi aprovada em julho de 2017, com a aprovação da Lei Federal 13.467, de 2017, e está 
em vigor desde 13/11/2017. 

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social discutiu, em audiência pública, a pes-
quisa realizada por comitê da Comissão da Verdade do Estado (Covemg) com o intuito de esclarecer 
crimes cometidos contra trabalhadores e sindicalistas em períodos de repressão no País. A Covemg 
foi instituída em 2013 para subsidiar a Comissão Nacional da Verdade na investigação de violações de 
direitos praticadas no período de 1946 a 1988. 
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Eventos de comissão

Trabalho, emprego e renda: 10 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Comissão de Participação Popular
Comissão de Desenvolvimento Econômico

6
2
2

Central: 10

Qualificação profissional: 1 evento

Comissão de Minas e Energia 1 Central: 1

Intermediação de mão de obra: 1 evento

Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico

1*
1*

Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Trabalho, emprego e renda

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Participação Popular 1

Qualificação profissional

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Inspeção do trabalho

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Participação Popular
Comissão de Segurança Pública

1
2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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O ano de 2017 foi marcado, em relação a esse tema, especialmente por discussões sobre a situação 
das rodovias federais e estaduais que cortam Minas Gerais. Apesar desse destaque, a Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas também promoveu reuniões para debater outros assuntos 
de interesse da sociedade.

A preocupação com a possibilidade de corte de recursos para a duplicação da BR-381 dominou os pro-
nunciamentos de participantes de uma audiência pública. Entre Belo Horizonte e Governador Valadares, 
no Vale do Rio Doce, são 303 quilômetros dessa BR. As intervenções na rodovia começaram em 2014, 
mas andam a passos lentos. Para resolver essa situação, foram anunciados requerimentos para que o 
governo federal garanta recursos para a continuidade das intervenções. 

Em abril, deputados da comissão estiveram em Brasília (DF), onde solicitaram recursos para as obras 
de duplicação em andamento na BR-381. Os parlamentares se reuniram com o ministro dos Transpor-
tes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintanella Lessa.

Outras audiências foram sobre concessões e pedágios na BR-040. Uma reunião teve o intuito de cobrar 
agilidade no cumprimento do cronograma de obras na rodovia, a cargo da concessionária Via-040. O 
contrato de concessão foi firmado em 2014, abrangendo 936 quilômetros entre as cidades de Brasília 
(DF) e Juiz de Fora (Zona da Mata). Do trajeto total, apenas 5%, ou 40 km, responderiam por 30% 
dos acidentes ocorridos em toda a estrada, sendo eles em Minas Gerais, entre os km 520 e 560, no 
trecho Belo Horizonte-Itabirito (Região Central do Estado). Na audiência, houve a informação de que a 
duplicação no trecho dependeria de licença ambiental.

Aconteceram mais duas audiências em torno dessa questão. A primeira delas trouxe nova cobrança 
para a duplicação. Na outra, houve o alerta de que os projetos executivos para a duplicação da BR-040 
devem estar adequados à legislação ambiental. 

Os constantes atrasos das obras previstas para a MG-050, que liga Juatuba (RMBH) a São Sebastião do 
Paraíso (Sul de Minas), fizeram com que o governo do Estado e a concessionária responsável pela rodovia 
definissem um novo cronograma de intervenções. O documento foi apresentado durante reunião conjunta 
das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

A comissão aprovou requerimentos para debater as condições de segurança do Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte e a situação de rodovias estaduais. Outra audiência tratou do plano de ação para atendimento 
de acidentes com cargas perigosas.

Deve-se mencionar, também, a audiência dominada pela polêmica em torno da proposta de um novo 
acesso viário entre Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e a Capital. A in-
tenção é transformar a linha férrea da extinta Rede Ferroviária Federal, no limite entre os Bairros Vila 
da Serra (Nova Lima) e Belvedere (Belo Horizonte), em uma avenida com seis pistas para ajudar a 
desafogar o trânsito entre as duas cidades.

Houve um requerimento, a pedido da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para 
debater a Portaria 911, editada em outubro pelo Ministério dos Transportes, que autorizou a operação 
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audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico discutiu a retomada desses voos no 
aeroporto. Durante a reunião, os principais argumentos utilizados foram relacionados à necessidade de 
essa ação não gerar competição entre o Aeroporto Internacional de Confins e o Aeroporto da Pampulha.

Vale citar, finalmente, o grande volume de requerimentos de comissões com pedidos de providência 
que solicitam ao governo a liberação de recursos para pavimentação asfáltica em municípios do Estado.

Em relação à comunicação, deve-se registrar uma audiência em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, 
em que a comissão ouviu denúncias de moradores, do prefeito, de vereadores e de outras autoridades 
e lideranças locais sobre falhas no sistema da operadora TIM.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

 Transporte e trânsito

Lei 22.805, de 29/12/2017

Estabelece medidas relativas a acidentes no transporte de produtos ou 
resíduos perigosos no Estado e dá outras providências. 

Projeto de Lei 4.838/17, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Transporte e trânsito

Projeto de Lei 1.121/15

Acrescenta o inciso IX ao art. 21 da Lei 15.775, de 17 de outubro de 
2005, que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por táxi 
em região metropolitana e dá outras providências.

Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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Trânsito

Projeto de Lei 3.449/16

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da frase de advertência “Se 
beber, não dirija. Vamos preservar a vida.” nos cardápios e panfletos 
de propaganda de bares, restaurantes, boates, lanchonetes e similares 
localizados no Estado e dá outras providências.

Autor: deputado Antônio Jorge.

Infraestrutura de Transporte

Projeto de Lei 665/15

Dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções 
destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, 
bem como à sua conservação.

Autor: deputado Antônio Carlos Arantes.

Projeto de Lei 286/15

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens 
das rodovias nos trechos em que cortem áreas urbanas e dá outras 
providências.

Autor: deputado Celinho do Sinttrocel.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Infraestrutura de transporte: 2 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

1
1

Central: 1
Sul de Minas: 1
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Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Administração Pública
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

11*
1
6*
1
2

Central: 18
Brasília (DF): 1

Destaque:

Debate público Minas de Volta aos Trilhos

Realizado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, no dia 12 de dezembro de 2017, o evento teve 
como objetivo debater os destinos e usos das ferrovias de Minas em função de legislação federal que trata 
da renovação de concessões ferroviárias, além de criar a Frente Parlamentar Mineira Pró-Ferrovias. 

Serviços de transporte: 3 eventos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

2
1

Central: 3

Trânsito: 1 evento

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Infraestrutura de transporte

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas
Comissão de Desenvolvimento Econômico

2

1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas
Comissão de Participação Popular
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Comissão de Administração Pública

265

3
3
1

1

Serviços de transporte

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte

14

1
1

Trânsito

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas
Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

15

2
1

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Legislação

Turismo

Lei 22.765, de 20/12/2017

Institui a Política Estadual de Turismo e dá outras providências.

Projeto de Lei 3.844/16, de autoria do governador Fernando Damata 
Pimentel.

Proposições em fase final de tramitação

Circuitos turísticos e governança

Projeto de Lei 2.951/15

Confere ao município de Dores de Campos o título de Capital Estadual 
da Selaria e dá outras providências.

Autor: deputado João Alberto.

24 – TURISMO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico promoveu diversas audiências públicas ao longo do ano. 
Uma delas foi sobre a retomada de voos comerciais de grande porte no Aeroporto da Pampulha, em 
Belo Horizonte. Durante a reunião, os participantes demonstraram a preocupação de garantir a segu-
rança jurídica dos investidores da concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Confins 
e de tentar evitar a competição entre os dois terminais.

Outro debate promovido pela comissão teve como foco o término da concessão do Parque das Águas 
de Caxambu ao município homônimo, no Sul de Minas. Na reunião, defendeu-se a gestão pública e 
compartilhada do parque, bem como a existência de um canal de diálogo entre o município e a Com-
panhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

A intenção da Codemig de estabelecer uma parceria público-privada (PPP) para a exploração das 
águas minerais de Caxambu, Cambuquira e Lambari, no Sul de Minas, tem gerado polêmica entre os 
moradores dos municípios afetados. O assunto pautou audiência pública, e a importância da discussão 
pôde ser medida pela presença de todos os vereadores de Caxambu presentes na reunião. A principal 
preocupação da população é que seja seguido o modelo de exploração comercial de São Lourenço.

O fechamento do Minascentro em Belo Horizonte para reformas poderia acarretar o cancelamento de 
diversos eventos, o que se tornou motivo de preocupação para empresários do setor turístico. Para 
buscar soluções, foi organizada uma reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e de 
Desenvolvimento Econômico.

Quanto à produção legislativa, o destaque vai para a Lei 22.765, de 20/12/2017, que institui a Política 
Estadual de Turismo do Estado. A tramitação do projeto que deu origem à norma motivou a realização 
de uma audiência pública em que representantes de entidades e associações ligadas ao turismo e ao 
comércio, representantes do governo do Estado e parlamentares expuseram suas demandas e defen-
deram a aprovação.
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PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Turismo: 1 evento

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1 Central: 1

Produção e segmentos turísticos: 6 eventos

Comissão de Desenvolvimento Econômico
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

5
1

Central: 6

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Circuitos turísticos e governança

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 1

Produção e segmentos turísticos

Pedidos de informação ao Poder 
Executivo estadual

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2

Pedidos de providência e pedidos 
de informação ao governo federal, a 
governos municipais e outros órgãos

Comissão de Desenvolvimento Econômico 2
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A organização de políticas públicas por destinatários tem como objetivo facilitar a visualização de ações 
que se encontram dispersas em diversos temas, em decorrência da atual organização sistêmica das 
políticas sociais. Neste capítulo, apresentamos as ações institucionais da Assembleia voltadas para 
alguns públicos destinatários de políticas públicas, com destaque para as pessoas com deficiência e 
as mulheres. Esses públicos tiveram o reconhecimento e o empenho do Legislativo mineiro, que se 
traduziram na criação de comissões específicas para o acolhimento de suas demandas.

25.1 Pessoa com deficiência

As atividades da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2017, foram marca-
das, em primeiro lugar, pelas várias visitas técnicas a escolas de educação especial da Região Metro-
politana de Belo Horizonte e do interior, em especial às escolas estaduais. 

Nessas visitas, a comissão conheceu as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções 
necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. Essa série de visitas a escolas 
especiais teve o intuito, ainda, de procurar formas de evitar que esses estabelecimentos fossem fecha-
dos, já que as matrículas para novos estudantes tinham sido suspensas em todo o Estado. Os alunos 
estavam sendo transferidos para as escolas comuns, o que gerou diversas queixas dos pais quanto ao 
não atendimento de necessidades específicas de seus filhos. 

Entre abril e novembro, a comissão foi ao Instituto São Rafael e à Assistência ao Menor Especializada 
(AME), em Belo Horizonte. Esteve também nas seguintes escolas estaduais de ensino especial: Doutor 
João Moreira Salles, Francisco Sales, Dona Argentina Vianna Castello Branco, Pestalozzi, Sandra Riso-
leta de Lima Hauck e Doutor Amaro Neves Barreto – todas na capital mineira.
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ques, localizada em São Sebastião do Paraíso (Sul de Minas), a Escola Estadual de Educação Especial 
Novo Horizonte, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e a Escola Estadual João Ferreira de Freitas, em 
Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ao final dessas atividades, a comissão promoveu audiência pública para debater a política de in-
clusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino e a situação das escolas de educação 
especial no Estado. 

Cabe registrar, também, que foi aprovado requerimento para visitar o Centro de Atendimento e Inclusão 
Social (Cais), em Contagem. E, em audiência pública, a comissão foi alertada de que o fechamento 
da Escola Especial Padre Pascoal Berardo, que atende alunos de Monte Santo e Arceburgo, no Sul de 
Minas, pode deixar 70 alunos com deficiência sem escola especial em 2018.

Em outra audiência, representantes das Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e 
pessoas com deficiência lotaram o Auditório da ALMG para se queixar do atraso de dois meses nos 
repasses de recursos referentes às suas parcerias com o Estado para a execução de serviços de aco-
lhimento para pessoas com deficiência. 

Outro destaque foi o recebimento de várias reclamações e demandas a respeito do Decreto 47.180, 
de 2017, que trouxe requisitos mais rigorosos para a concessão da isenção do ICMS na compra de 
veículos por pessoas com deficiência. Diante da demanda da sociedade, foram realizadas diversas au-
diências públicas e visitas e foram aprovados requerimentos com pedidos de informação e providências 
sobre o assunto. O movimento dos parlamentares surtiu efeito e o governo estadual publicou o Decreto 
47.263, de 2017, que altera a atual norma estadual sobre a isenção de ICMS na compra de veículos 
por pessoas com deficiência.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Proposições em fase final de tramitação

Pessoa com deficiência

Projeto de Lei 1.121/15

Acrescenta o inciso IX ao art. 21 da Lei 15.775, de 17 de outubro de 
2005, que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por táxi 
em região metropolitana e dá outras providências.

Autor: deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Projeto de Lei 1.380/15

Dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Especial, a ser conferido 
a entidades de atendimento a pessoas com deficiência no Estado, e dá 
outras providências.

Autor: deputado Arlen Santiago.

Projeto de Lei 4.751/17

Acrescenta dispositivos à Lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, 
que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora 
de deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso 
público no Estado.

Autor: deputado Luiz Humberto Carneiro.
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Projeto de Lei 11/15

Altera o art. 2 da Lei 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece 
o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de 
benefícios pelo Estado.

Autor: deputado Doutor Wilson Batista.

PARTICIPAÇÃO

Eventos de comissão

Pessoa com deficiência: 31 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Comissão de Participação Popular
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Agropecuária e Agroindústria
Comissão de Desenvolvimento Econômico

21*
2*
1
3
5
1*
1*

Central: 31

FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Pessoa com deficiência

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual
Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

2

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência
Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas

22

2

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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As pautas relacionadas à igualdade de gênero e à garantia dos direitos das mulheres vêm ganhando 
força também na arena pública.

Em março, mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, aconteceu o ciclo de debates Pela 
Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento do Machismo e Garantia de Direitos. O evento reuniu 
especialistas, autoridades e representantes do movimento feminista e foi marcado pela cobrança de 
maior presença feminina nas instâncias de poder. Durante a preparação do ciclo de debates, represen-
tantes de diversas entidades da sociedade civil cobraram a continuidade da Comissão Extraordinária 
das Mulheres, instalada em 2015 e encerrada em 2016.

Em julho, a comissão foi reinstalada, com o objetivo de dar prosseguimento às atividades especialmen-
te destinadas à defesa dos direitos das mulheres. A comissão atuou no último biênio, em uma ação 
pioneira no Legislativo em todo o País. Nesse período, foi realizada uma série de debates e audiências 
públicas sobre a situação das mulheres no Estado e a necessidade de se garantir a efetiva presença 
feminina nas instâncias políticas.

Uma das audiências foi motivada pelos 11 anos da Lei Maria da Penha (Lei Federal 11.340, de 2006), 
ocasião em que foram debatidos os avanços ocorridos desde então, mas também os desafios que 
ainda se impõem para a completa extinção do fenômeno da violência de gênero.

Em outra reunião, foram debatidas as condições precárias enfrentadas por mulheres privadas de liberda-
de, muitas das quais custodiadas em unidades mistas, ou seja, destinadas também ao acautelamento de 
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uma série de visitas da comissão a unidades prisionais mineiras que abrigam mulheres, inclusive as mistas.

Os assédios moral e sexual nas instituições públicas também foram ponto relevante na pauta da comis-
são. Como resultado dos debates, foram encaminhados requerimentos de informações a instituições e 
órgãos estatais, com o intuito de saber sobre a regulamentação da Lei Complementar 116, de 2011, que 
estabelece mecanismos para prevenção e punição do assédio moral na administração pública. Na data 
da reunião, a regulamentação da lei havia se dado nos Poderes Executivo e Judiciário, mas ainda preci-
sava ocorrer tanto no próprio Legislativo quanto no Ministério Público e na Defensoria Pública. Após essa 
audiência pública, o Legislativo regulamentou esse tipo de assédio com a Deliberação 2.667, de 2017.

A violência obstétrica, a criminalização do aborto e o preconceito contra lésbicas e transexuais domina-
ram as discussões na audiência pública que debateu os direitos sexuais e reprodutivos dessa parcela 
da população.

Outra audiência pública defendeu o parto humanizado e ressaltou o trabalho realizado pelo Hospital 
Sofia Feldman, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e é referência de assistência 
maternoinfantil humanizada e de qualidade pelo SUS. A reunião aconteceu no momento em que a 
direção do hospital buscava alternativas para solucionar graves problemas financeiros.

Merece ser citada, ainda, a audiência pública que tratou da missão dos conselhos tutelares. Os partici-
pantes ressaltaram a importância dos conselhos e defenderam a reestruturação desses órgãos em Belo 
Horizonte, cobrando o aumento do número de conselheiros e melhorias na estrutura física das unidades. 
Foi também defendido o protagonismo dos conselhos na rede de proteção a crianças e adolescentes e o 
seu papel essencial no acompanhamento de mães e bebês em situação de vulnerabilidade social. 

Essa reunião se inseriu no contexto do acolhimento compulsório de bebês, ou seja, o encaminhamento 
dos bebês de mães usuárias de drogas ou em trajetória de rua, identificados ainda nas maternidades, 
para acolhimento institucional ou entrega à família extensa (parentes próximos).

A Comissão de Participação Popular  também debateu a questão com entidades e órgãos ligados à 
defesa da criança. Na ocasião, os convidados relataram que a prática do acolhimento compulsório de 
bebês, que deveria ser usada em casos excepcionais, teria se tornado uma regra.

Quanto às proposições em tramitação,  merece destaque  a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 16/15, que visa a garantir a presença de, pelo menos, uma mulher na Mesa da ALMG. A deman-
da foi entregue formalmente à Mesa.

PARTICIPAÇÃO

Evento institucional

Ciclo de debates Pela Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento do Machismo e Garantia de Direitos

Descrição: evento promovido pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais para marcar o Dia 
Internacional da Mulher, esse ciclo de debates teve sua 
organização coordenada pelas deputadas estaduais. 

Data/local: 
30 de março de 2017 
Belo Horizonte
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Objetivos: 
1 – Geral: marcar o dia 8 de março como momento 

de mobilização e luta pela garantia dos direitos 
das mulheres e pela igualdade de gênero 
contra o machismo;

2 – Específicos: discutir sobre a importância do 
debate de gênero e contribuir para o respeito à 
diversidade nas educações formal e informal; 
garantir mecanismos de ingresso e permanência 
de mulheres nos espaços de poder e decisão; 
debater as reformas legislativas, o retrocesso 
nas políticas públicas e os impactos na vida das 
mulheres; comprometer a ALMG com a defesa e 
a promoção dos direitos das mulheres. 

Comissão organizadora:
Por ser evento institucional de construção coletiva, 
32 instituições da sociedade civil e do poder 
público participaram da formatação desse evento 
ao longo de 8 reuniões preparatórias, realizadas 
entre novembro de 2016 e março de 2017.

Números do evento:
• Participantes: 285
• Expositoras: 8
• Instituições representadas: 97

Destaques relacionados em 2017:
– 23/6/2017 – Audiência de convidados da Comissão de Participação Popular para debater o acolhimento 

compulsório de bebês, filhos de mulheres usuárias de drogas e possuidoras de outras vulnerabilidades. 
– 4/7/2017 – Reinstalação da Comissão Extraordinária das Mulheres. 
– Agosto/2017 – Audiências da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater: (1) a situação do 

atendimento às mulheres vítimas de violência, no contexto da Lei Maria da Penha (8/8); (2) a iniciativa 
global Por Um Planeta 50-50 em 2030: Um Passo Decisivo para a Igualdade de Gênero, lançado pela 
ONU Mulheres (21/8); e (3) os impactos da reforma trabalhista na vida das mulheres (24/8). 

– 16/8/2017 – Audiência pública da Comissão de Diretos Humanos para debater as violações de direitos 
humanos das mulheres atingidas por barragens. 

– Setembro/2017 – Audiências da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater: (1) os assédios 
moral e sexual nas instituições públicas do Estado (5/9); (2) os direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres no âmbito do Estado (21/9); e (3) a situação das mulheres privadas de liberdade (27/9). 

– 18/10/2017 – Audiência pública da Comissão de Saúde para debater o cenário do câncer de mama e as 
politicas públicas em Minas Gerais e celebrar as ações de prevenção e combate por ocasião do Outubro Rosa. 

– 11/12/2017 – Audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres para debater as eleições e a 
participação política das mulheres. 

Destaques anteriores:
– 2 e 3/3/2016 – Ciclo de debates Dia Internacional da Mulher – Mulheres contra a Violência: Autonomia, 

Reconhecimento e Participação. 
– 13/3/2015 – Ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação: o que Querem as 

Mulheres de Minas. 
– 11/3/2015 – Criação da Comissão Extraordinária das Mulheres (os trabalhos foram concluídos em 

dezembro de 2016, com a publicação de um relatório final). 

Eventos de comissão

Mulheres: 30 eventos

Comissões Eventos Regiões dos eventos

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Comissão de Participação Popular
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Saúde
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais

12
1
5
2
7*
2
1*

Central: 30

* Pelo menos uma reunião conjunta entre duas ou mais comissões
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FISCALIZAÇÃO

Requerimentos que trataram do tema

Mulheres

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual Comissão Extraordinária das Mulheres 8

Pedidos de providência e pedidos de informação 
ao governo federal, a governos municipais e outros 
órgãos

Comissão Extraordinária das Mulheres
Comissão de Participação Popular

10
1





Atuação
político-parlamentar da

Assembleia em números

No capítulo anterior, apresentamos o trabalho da 
Assembleia, organizado por temas que representam 
as principais políticas públicas do Estado de Minas 
Gerais. Essa forma de apresentar as informações 
reflete os principais assuntos que fizeram parte da 
pauta de discussões dos parlamentares, os destaques 
na produção legislativa e a participação da sociedade 
nas atividades institucionais e de comissões, mas 
os números podem gerar distorções, pois um mesmo 
evento pode ter tratado de mais de um tema.

Com o objetivo de permitir uma visualização mais 
clara dos resultados quantitativos do trabalho da 
Assembleia e de suas comissões, neste capítulo serão 
apresentados quadros com diversos números das 
atividades de produção legislativa e da participação 
popular, em 2017. As tabelas apresentam a produção 
legislativa por tema e também a produção legislativa 
referente às normas de efeito concreto. Serão listados 
os eventos institucionais realizados no ano. O quadro 
de requerimentos apresenta os números relativos aos 
pedidos de informação ao Poder Executivo estadual, 
os pedidos de informação ao governo federal, a 
governos municipais e a outros órgãos e os pedidos de 
providência. Também serão apresentados os eventos 
por comissão, permanente ou extraordinária. Esses 
números tratam das audiências públicas, reuniões com 
convidados e visitas – excluídas as reuniões ordinárias 
das comissões. Por fim, será apresentada a distribuição 
dos eventos de comissões pelas regiões do Estado.
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Produção legislativa Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Legislação temática 44 49

Leis de efeito concreto 253 78

Total 297 127

Fonte: Banco de Dados de Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 2/1/2018

Quadro 2 – Normas de efeito concreto

Leis de efeito concreto Leis aprovadas
Proposições em fase 
final de tramitação

Declaração de utilidade pública 195 66

Doação de imóveis 37 1

Datas comemorativas 13 10

Denominação de próprio público 6 1

Concessão de regime especial de tributação 2 0

Total 253 78

Fontes: Banco de Normas Jurídicas do Estado de Minas Gerais (NJMG) 
Banco de Dados de Matérias em Tramitação (Mate)
Dados atualizados em 2/1/2018
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sobre fatos relacionados a matéria legislativa em tramitação ou sujeitos à fiscalização e ao 
controle da Assembleia

Requerimentos

Pedidos de informação ao Poder Executivo estadual

Pedidos de informação ao governo federal, a governos municipais
e a outros órgãos

Fonte: Sistema de Tramitação Legislativa (STL)
Dados atualizados em 30/12/2017

Quadro 4 – Número de eventos por comissão permanente e por comissão extraordinária

Comissão Eventos de comissões

Administração Pública 12

Agropecuária e Agroindústria 17

Assuntos Municipais e Regionalização 10

Constituição e Justiça 2

Cultura 10

Defesa do Consumidor e do Contribuinte 14

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 31

Desenvolvimento Econômico 20

Direitos Humanos 45

continua 
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Esporte, Lazer e Juventude 4

Fiscalização Financeira e Orçamentária 2

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 15

Minas e Energia 13

Participação Popular 24

Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 10

Saúde 36

Segurança Pública 36

Trabalho, Previdência e Assistência Social 7

Transporte, Comunicação e Obras Públicas 8

Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência 1

Comissão Extraordinária das Mulheres 11

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais 14

Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União 7

Obs.: Foram 21 reuniões conjuntas em 2017
Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados em 30/12/2017

Figura 1 – Distribuição dos eventos de comissões realizados pela Assembleia nas 
macrorregiões de Minas Gerais

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados em 19/12/2017
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No período de fevereiro a dezembro de 2017, foram realizadas 927 reuniões e 68 visitas, no âmbito 
das Comissões da Assembleia. Do total de reuniões, tem-se 643 para apreciação de matérias, 241 
audiências públicas, 37 reuniões com convidados e 6 debates públicos.

Ano Audiências 
públicas

Debates 
públicos

Reuniões 
com

convidados
Visitas

Total de 
eventos de 
comissão

2012 288 6 1 52 345

2013 392 14 40 52 498

2014 258 9 27 55 349

2015 375 11 47 125 558

2016 282 10 43 50 385

2017 241 6 37 68 352

Fonte: Sistema de Reuniões de Comissão (SRC)
Dados atualizados em 19/12/2017

Quadro 6 – Eventos institucionais de 2017

Eventos Institucionais 2017

Ciclo de debates Pela Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento 
do Machismo e Garantia de Direitos 30/3/2017

Fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas

Interiorização: 29/8 a 3/10 
Etapa final: 22 a 24/11

Discussão Participativa da Revisão do PPAG 2016-2019 para 2018 18/10 a 10/11

Encontro internacional Descriminalização das Drogas 16 e 17/11

Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de Minas: As 
Tecnologias e os Mineiros em Destaque 30/11 e 1.º/12

Fonte: Portal da Assembleia
Dados atualizados em 30/11/2017





Preservar e ampliar os canais de diálogo com 

a população tem sido uma preocupação cons-

tante da Assembleia Legislativa de Minas Ge-

rais. Por meio desses canais, a instituição tem 

a oportunidade de se relacionar continuamente 

com seus públicos, ouvindo as demandas da 

população, ampliando as possibilidades de par-

ticipação, informando e dando transparência às 

suas ações.

A Assembleia está atenta às mudanças tecno-

lógicas e se esforça para estar mais próxima 

do cidadão. Em 2017, tivemos alguns avanços 

importantes, como o desenvolvimento da ver-

são mobile do Portal da Assembleia, a trans-

missão das atividades de comissões pelo canal 

da Assembleia no YouTube e a transmissão da 

TV Assembleia em canal digital.

 

Além disso, o cidadão encontra a Assembleia 

de portas abertas para acolher sugestões e de-

mandas por meio do Fale com a Assembleia e 

dos gabinetes parlamentares.

Canais de diálogo com
 a população
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gabinetes parlamentares e 5.871 à área administrativa. No quadro a seguir pode-se acompanhar 
a evolução mensal dessas demandas.

Gabinetes parlamentares

Os gabinetes recebem, diariamente, em iniciativas individuais ou de entidades da sociedade civil, de-
mandas para solução de problemas e sugestões diversas, fundamentais para que os parlamentares 
conheçam as necessidades da população. 

As figuras abaixo representam a distribuição das demandas de acordo com o assunto e a macrorregião 
de onde são originárias. O gráfico das regiões não apresenta os números da Região Central (20.496), 
pois o número de demandas originadas em Belo Horizonte, na sede do Parlamento, é muito grande e 
prejudicaria a visualização.
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GRÁFICO REGIÕES

Fale com a Assembleia

O Fale com a Assembleia, presente no Portal, é um serviço por meio do qual o cidadão pode 
encaminhar suas dúvidas, sugestões, reclamações, denúncias ou elogios. Nele, o usuário tem 
acesso a diversos setores do Parlamento mineiro, como Gabinetes, Comissões, Ouvidoria Parla-
mentar e Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), além de links para contato direto com os 
setores e serviços, como o Procon, o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), a Escola do Legislativo, 
a Biblioteca e o Memorial.

Em 2017, o Fale recebeu 5.871 demandas. Dentre elas, destacam-se 3.192 demandas feitas pelo ci-
dadão, 818 pela imprensa e 263 por câmaras municipais. Os assuntos que mais chamaram a atenção 
se referiam às seguintes seções: Biblioteca e Arquivo (1.092), CAC (1.066), Assessoria de Imprensa 
(877), Tramitação de Projetos/Processo Legislativo (721), Legislação/Jurisprudência (600) e Escola do 
Legislativo (242).

Dê Sua Opinião sobre Projetos em Tramitação

Por meio do espaço Dê Sua Opinião sobre Projetos em Tramitação, disponível no Portal da Assem-
bleia, qualquer pessoa pode se manifestar a favor dos projetos em pauta no Legislativo mineiro ou 
contra eles.

Os três projetos mais votados no período foram os seguintes: o Projeto de Lei Complementar (PLC) 
69/2017, que altera regras para promoção de cabos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); o 
Projeto de Lei (PL) 5.501/2014, que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial as repúblicas 
federais de estudantes de Ouro Preto (Região Central); e o PL 4.398/2017, que cria o Conselho LGBT.

O quadro abaixo mostra os números desse fórum virtual.

Proposições Votos favoráveis Votos contrários Total de votos
Total de

comentários

736 4.005 861 4.866 525
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As enquetes e consultas públicas realizadas por meio do Portal da Assembleia estão entre as formas de 
interatividade com a sociedade. Por meio delas, o cidadão que não tenha como participar de forma pre-
sencial das discussões realizadas pelos deputados ou que não esteja diretamente ligado a entidades ou 
movimentos sociais pode se manifestar sobre os assuntos em discussão na Assembleia.

Em 2017, as enquetes abordaram as seguintes questões: que ação para as juventudes é mais urgente 
em Minas? Qual sua atitude ao se deparar com fake news (notícias falsas) nas redes sociais? Qual rede 
social você mais usa?

Já a consulta pública esteve relacionada ao fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas.

Envie Sua Sugestão de Projeto de Lei

O cidadão também pode encaminhar, via Portal, sugestões de projeto de lei, por meio do canal Envie 
Sua Sugestão de Projeto de Lei. A proposta poderá ser aproveitada pelos parlamentares de diversas 
formas. Exemplos:

– Projeto de lei, que tramita nas comissões e/ou no Plenário
– Audiência pública para discutir o assunto
– Requerimento de providências ao poder público
– Sugestão de mudança em projeto já existente

As propostas encaminhadas são publicadas na íntegra, no Portal, com o nome do autor e o assunto de 
que tratam. Em 2017, foram apresentadas 82 propostas.

TV Assembleia digital

Desde o dia 8 de novembro de 2017, a emissora passou a transmitir toda a sua programação somente 
pelo sistema digital, atendendo a determinação do governo federal. Nessa data, o sinal de TV analógico 
foi desativado em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a exemplo do que ocorreu em outras capitais. 
A transmissão da TV Assembleia passou a ser feita pelo canal digital 35.1.

Com a mudança, as atividades da Assembleia Legislativa de Minas Gerais podem ser acompanhadas 
com qualidade ainda maior de som e imagem. Outro ganho é que o sinal pode também ser recebido 
em telefones celulares com receptor de TV. A televisão passa a ter recursos de interatividade, com o 
telespectador tendo mais opções por meio do controle remoto, além de recursos de legenda oculta 
(closed caption), audiodescrição, atualização remota de receptores e avisos de emergência.

Reuniões de comissões no YouTube

Desde outubro, as reuniões de comissões da Assembleia Legislativa passaram a ser transmitidas ao 
vivo por um canal no YouTube, facilitando a mobilização dos públicos interessados, aproximando ainda 
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sões, um espaço importante de debate.

Os vídeos são integrados com a pauta e o resultado das reuniões, permitindo que o cidadão compartilhe 
esses conteúdos nas redes sociais. Com o novo serviço, chamado de Comissões ao Vivo pelo Portal, a 
agenda de atividades e a página das comissões no Portal passam a exibir os avisos “ao vivo” e “transmis-
são prevista” nas reuniões que, respectivamente, estiverem sendo exibidas on-line ou que ainda o vierem 
a ser. Ao acessar a pauta de cada reunião, será possível assistir aos conteúdos por meio do YouTube.

Portal Mobile

A implantação, em abril de 2017, do Portal Mobile, para dispositivos móveis (celulares e tablets), busca 
aproximar ainda mais a Assembleia do cidadão. Com a adequação dos conteúdos para os dispositivos 
móveis, facilita-se o acesso às informações mais relevantes e também o compartilhamento desses 
conteúdos em redes sociais. 

Entre 1.º de junho e 31 de dezembro de 2017, foram contabilizadas 657.368 visitas ao Portal Mobile, 
255.444 usuários e 874.312 visualizações de página. As cinco seções mais acessadas no período 
foram, pela ordem a seguir: Tramitação de Projetos, Notícias, Agenda, Deputados e Legislação.

 
Boletins eletrônicos

Outra novidade do Portal da Assembleia, em 2017, foi a implantação, em maio, de dois boletins ele-
trônicos: o boletim Acompanhe seu Deputado, por meio do qual o cidadão pode acompanhar, de forma 
personalizada, por e-mail, as atividades de um ou mais deputados, conforme o seu interesse; e o 
boletim eletrônico de notícias sobre eventos promovidos pela Assembleia.





A Assembleia Legislativa oferece à população diversos 
serviços, que se articulam à consolidação da cidadania 
e à construção de uma sociedade melhor. Esse contato 
com a sociedade se dá por intermédio do Procon 
Assembleia, da Escola do Legislativo, do Centro de 
Apoio às Câmaras (Ceac) e dos espaços culturais. 

Espaço Cidadania

Alguns desses serviços estão concentrados no Espaço 
Cidadania, que funciona no andar térreo do Edifício Carlos 
Drummond de Andrade (Rua Martim de Carvalho, 94 – 
Santo Agostinho), próximo ao Palácio da Inconfidência, 
sede do Parlamento mineiro. O local abriga órgãos 
públicos como o Procon Assembleia, a Delegacia de 
Defesa do Consumidor (Decon) e uma unidade do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine). 

Orientação e defesa do consumidor

Destinado a orientar e defender o cidadão na área do 
direito do consumidor, o Procon Assembleia, em 2017, 
concentrou seus esforços no sentido de aprimorar o 
atendimento presencial ao público, garantindo, assim, 
uma prestação de serviço mais adequada e eficaz a 
quem se dirige pessoalmente ao órgão. 

O índice geral de reclamações solucionadas pelo 
Procon chegou a 86,93% em 2017. O programa 
Procon On-line registrou 84 atendimentos até 
dezembro de 2017. O atendimento por telefone foi 
direcionado para o fornecimento de informações 
básicas e de orientação genérica.

Cidadania,
memória e cultura
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didas 48.870 pessoas (atendimentos presenciais e por telefone). Nesse período, no local, foram 
formalizadas 8.027 reclamações e realizadas 1.439 audiências, que registraram um público de 
2.878 pessoas.

Na segunda unidade, conhecida como Casa do Consumidor (Rua Goitacazes, 1.202 – Barro Preto), 
foram formalizadas 8.920 reclamações e realizadas 983 audiências, nas quais foram atendidas 
1.966 pessoas.

O programa Educação para o Consumo funcionou até junho de 2017, com 29 escolas e 6.497 
alunos atendidos.

Denúncias sobre infrações penais ao direito do consumidor são atendidas pela Delegacia de Polícia 
de Defesa do Consumidor (Decon). O órgão integra a estrutura da Polícia Civil e investiga e reprime a 
infração penal ao direito do consumidor a partir da denúncia de atos ilegais. 

Em 2017, foram realizados 6.465 atendimentos, tendo sido registradas 1.935 ocorrências.

Crise aumenta procura pelo Sine

Em 2017, com o agravamento da crise econômica no País, foi grande o número de atendimentos a 
trabalhadores em busca de vagas no mercado de trabalho, assim como do benefício do seguro-desem-
prego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do governo federal, que mantém uma unidade 
de atendimento no Espaço Cidadania. 

Emissão de carteira de trabalho, habilitação do seguro-desemprego e intermediação de mão de obra 
são alguns dos serviços prestados pelo órgão. A unidade também cadastra empresas para oferta de 
vagas, além de encaminhar o trabalhador para oportunidades de trabalho e para programas de qualifi-
cação profissional e de competências básicas para o trabalho.

Em 2017, a unidade registrou os seguintes números: emissão de documentação para o seguro-desemprego: 
7.235; emissão de carteiras de trabalho: 6.012; e encaminhamentos para o mercado de trabalho: 1.395.

Carteira de identidade

No Espaço Cidadania também funciona, desde dezembro de 2016, um Posto de Identificação da Polícia 
Civil, responsável pela emissão de carteira de identidade e de atestado de antecedentes criminais. Em 
2017, o posto emitiu 2.196 carteiras de identidade.

Carteira Sindpasse 

A carteira, destinada a pessoas com deficiência, dá direito à gratuidade no transporte intermunicipal 
e é emitida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais (Sindpas). Em 
2017, foram emitidas 1.914 carteiras.
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Escola do Legislativo: da capacitação técnica à educação para a cidadania

Em 2017, a Escola do Legislativo (ELE) completou 25 anos. Ao longo desse período, tem cumprido seu 
papel de capacitar o corpo técnico da Assembleia e de oferecer à sociedade atividades de formação 
política e educação para a cidadania. 

Com o objetivo de contribuir para a participação cidadã e para o fortalecimento das relações entre 
a sociedade e o Parlamento mineiro, a ELE promove atividades presenciais e a distância, palestras, 
projetos educativos e curso de especialização e, além disso, edita publicações especializadas, voltadas 
para seus mais diversos públicos: estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior, professores, 
organizações sociais e órgãos públicos.

Cursos presenciais

Atividade Público Resultados em 2017

Especialização em Poder 
Legislativo e Políticas Públicas – 
18 disciplinas ofertadas

Servidores da ALMG, servidores 
públicos estaduais e municipais e 
público interessado

Turma de 2016: 33 alunos
Turma de 2017: 19 alunos
Formandos em 2017: 12 alunos

Curso – Capacitação de 
conciliadores – 4 turmas

Estagiários do Procon Assembleia 
e servidores de Procons 
municipais

35 participantes

Curso – Noções básicas 
de Direito do Consumidor e 
funcionamento do Procon – 4 
turmas

Estagiários do Procon Assembleia 
e servidores de Procons 
municipais

38 participantes

continua 
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Curso – Formação de tutores 
para atuação em plataforma de 
ensino a distância

Estagiários e técnicos da 
Secretaria de Planejamento de 
Minas Gerais (Seplag-MG) e 
servidores da ALMG indicados

6 participantes

Curso – Técnica legislativa
Servidores da Academia de 
Polícia Civil de Minas Gerais 
(Acadepol)

31 participantes

Curso – Técnica legislativa

Servidores do Ministério Público 
de Minas Gerais, de órgãos do 
Executivo mineiro e da Prefeitura 
de Belo Horizonte

91 participantes

Curso – XVIII Grupo de Formação 
em Direitos Humanos

Profissionais que atuam na rede 
de proteção e promoção de 
direitos humanos, sociedade civil 
e servidores da ALMG 

50 participantes

Palestra – Programa de 
Atualização em Poder Legislativo 
e Administração Pública – 
Previdência Social: nascimento, 
crescimento e crise

Servidores da ALMG e da 
Reap-MG (Rede de Escolas de 
Formação de Agentes Públicos de 
Minas Gerais)

110 participantes

Palestra – Programa de 
Atualização em Poder Legislativo 
e Administração Pública – Prática 
de oratória criativa

Servidores da ALMG e da 
Reap-MG (Rede de Escolas de 
Formação de Agentes Públicos de 
Minas Gerais)

90 participantes

Palestra – Programa de 
Atualização em Poder Legislativo 
e Administração Pública – 
Reforma trabalhista e o futuro do 
trabalho no Brasil

Servidores da ALMG e da 
Reap-MG (Rede de Escolas de 
Formação de Agentes Públicos de 
Minas Gerais)

78 participantes

Palestra – Programa de 
Atualização em Poder Legislativo 
e Administração Pública – 
Reforma eleitoral e partidos 
políticos

Servidores da ALMG e da 
Reap-MG (Rede de Escolas de 
Formação de Agentes Públicos de 
Minas Gerais)

24 participantes

Visita Técnica – Assembleia de 
Minas na I Semana Nacional 
de Arquivos – Visita técnica ao 
arquivo do processo legislativo da 
ALMG – 3 turmas

Aberto ao público 29 participantes

Mesa-redonda – Assembleia de 
Minas na I Semana Nacional de 
Arquivos – Funções Arquivísticas 
no Poder Legislativo e no Tribunal 
de Contas de Minas Gerais: da 
legislação à aplicação

Arquivistas, bibliotecários, 
historiadores, estudantes e 
público em geral

53 participantes

Mesa de debate – Pensando em 
Minas – O Poder Legislativo e a 
fiscalização das contas públicas

Aberto ao público 41 participantes

continuação

continua 
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em Minas – A Presença de José 
Murilo de Carvalho e Evaldo 
Cabral de Mello na Atual Cena 
Historiográfica Brasileira

Aberto ao público 78 participantes

Mesa de debate – Pensando em 
Minas – A Crise política e seus 
possíveis reflexos nas eleições 
de 2018

Aberto ao público 61 participantes

Mesa de debate – Pensando 
em Minas – Funcionamento do 
sistema político-partidário no 
Brasil e regras vigentes para as 
eleições de 2018

Aberto ao público 63 participantes

Mesa de debate – Pensando 
em Minas – Impacto das Redes 
Sociais nas Eleições 2018

Aberto ao público 94 participantes

Mesa de debate – Direito 
Parlamentar: discussões 
contemporâneas

Aberto ao público 10 participantes 

Oficina – Capacitação em 
coordenação e relatoria de 
grupos de trabalho de eventos 
institucionais propositivos

Servidores das Secretarias de 
Estado de Educação e Cultura

15 participantes

Oficina – Jovem Cidadão: 
convívios, projetos e escolhas

Adolescentes trabalhadores da 
Associação Profissionalizante do 
Menor (Assprom)

37 participantes

Cursos a distância

Atividade Público Resultados em 2017

Seminário virtual – Diálogos com 
a Conjuração Mineira

Professores e universitários do 
curso de História

36 participantes certificados

Seminário virtual – Independência 
do Brasil

Professores dos ensinos 
fundamental e médio e estudantes 
universitários do curso de História

16 participantes certificados

EaD – Crase: entendendo e 
praticando – 2 turmas

Servidores do Tribunal Regional 
Federal da 3ª região e público 
geral interessado

140 participantes certificados

EaD – Treinando a nova ortografia 
– 2 turmas

Servidores do Tribunal Regional 
Federal da 3ª região e público 
geral interessado

251 participantes certificados

continua 

continuação
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EaD – Lei Federal de Fomento e 
Colaboração – Lei 13.019/2014

Servidores públicos e 
profissionais das organizações da 
sociedade civil (OSCs)

370 participantes certificados

EaD – Estado e Participação: 
entendendo conceitos para 
exercício da cidadania – 2 turmas

Representantes da sociedade 
civil eleitos nos fóruns regionais e 
público interessado

161 participantes certificados

EaD – Planejamento e orçamento 
público

Cidadãos interessados em 
participar das discussões sobre o 
projeto de lei de revisão do PPAG 
2016-2019 (exercício 2018)

21 participantes certificados

EaD – Sistema Nacional de 
Cultura: aspectos jurídicos, 
políticos e práticos – 2 turmas

Agentes públicos municipais e 
público interessado

752 participantes certificados

EaD – Reforma política no Brasil: 
uma reflexão

Aberto ao público 11 participantes certificados

Curso – Processo Legislativo
Parceria: Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte

Servidores da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte e de câmaras municipais 
da região metropolitana de Natal

35 participantes
(número estimado)

Palestra – Capacidade × 
compromisso: pilares da nova 
gestão pública
Parceria: Escola de Governo 
da Prefeitura Municipal de 
Uberlândia

Servidores da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia e 
sociedade civil

200 participantes
(número estimado)

Palestra – Controle da 
administração pública pelo Poder 
Legislativo / III Encontro Mineiro 
de Vereadores
Parceria: Instituto de Defesa da 
Cidadania e da Transparência 
(IDCT)

Vereadores e assessores 
parlamentares das câmaras 
municipais mineiras

100 participantes
(número estimado)

Palestra – A situação financeira 
dos municípios face ao 
desequilíbrio federativo / VII 
Congresso Mineiro de Vereadores
Parceria: Associação Mineira de 
Municípios

Vereadores e assessores 
parlamentares das câmaras 
municipais mineiras

400 participantes
(número estimado)

Ciclo de Palestras
Parceria: Câmara Municipal de 
Betim

Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Betim e de 
municípios vizinhos

50 participantes
(número estimado)

Ciclo de Palestras CMBH/ALMG
Parceria: Câmara Municipal de 
Belo Horizonte

Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Belo 
Horizonte e de municípios 
vizinhos

61 participantes

continuação
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Atividade Público Resultados em 2017

Visitas Orientadas e Jornada 
Universitária

Estudantes dos ensinos 
fundamental, médio e superior

2.721 participantes

Conexão Assembleia

Estudantes de Jornalismo da 
PUC Minas Coração Eucarístico 
e do Grupo de Pesquisa de 
Produção Legislativa do Centro 
Universitário Newton Paiva

90 participantes

AdoleSer

Adolescentes trabalhadores da 
Associação Profissionalizante do 
Menor (Assprom) que atuam na 
Assembleia

26 participantes

Parlamento Jovem de Minas
Estudantes do ensino médio de 
63 municípios mineiros

1.910 participantes

Parlamento Jovem de Minas

Realizado em parceria com a PUC Minas e câmaras municipais mineiras, o Parlamento Jovem de Minas (PJ 
Minas) é organizado em cinco etapas – preparação, implantação, municipal, regional e estadual – e adota 
uma metodologia participativa e em rede, que propicia o protagonismo dos jovens em todas as suas ações e 
dos coordenadores municipais nos processos coletivos de decisão, presentes em todas as fases do projeto.

Em 2017, o programa foi reestruturado com vistas à ampliação da participação de municípios das diver-
sas regiões do Estado. A reestruturação fortaleceu a participação dos polos regionais, com nova distribui-
ção de tarefas e responsabilidades entre os parceiros – Assembleia, PUC Minas e câmaras municipais. 
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Participação Municípios

248 escolas (169 
públicas e 79 
privadas)

1.910 estudantes 
do ensino médio

133 coordenadores

149 monitores de 
câmaras municipais, 
faculdades e 
universidades

Polo Central – Belo Horizonte, Betim, Curvelo, Ouro Preto
Polo Centro-Oeste – Divinópolis, Nova Serrana, Pains, Pará de Minas
Polo Médio Piracicaba – Conceição do Mato Dentro, Itabira, João Monlevade, São 
Gonçalo do Rio Abaixo 
Polo Norte e Jequitinhonha – Capelinha, Ibiracatu, Itamarandiba, Montes Claros, 
Taiobeiras
Polo Noroeste – Bonfinópolis de Minas, Unaí, João Pinheiro
Polo Sul de Minas I – Extrema, Ouro Fino
Polo Sul de Minas II – Poços de Caldas, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso 
Polo Sul de Minas III – Santana da Vargem, Três Corações, 
Três Pontas, Varginha 
Polo Sul de Minas IV – Andradas, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, 
Carvalhópolis, Conceição dos Ouros, Córrego do Bom Jesus, Itajubá, Itanhandu, 
Machado, Maria da Fé, Paraisópolis, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, São 
Lourenço
Polo Triângulo – Conceição das Alagoas, Iturama, Uberaba, Uberlândia, Limeira do 
Oeste
Polo Zona da Mata I – Carandaí, Juiz de Fora, Leopoldina, Madre de Deus de 
Minas, Matias Barbosa, Olaria, Rio Preto, Santos Dumont
Polo Zona da Mata II – Paula Cândido, Ponte Nova, Senhora dos Remédios, Ubá, 
Viçosa, Visconde do Rio Branco

Subtemas Propostas apresentadas Propostas aprovadas e 
encaminhadas à CPP

Educação política e currículo 29 5

Interações entre escola e sociedade na 
formação política dos jovens

29 6

Educação política para uma gestão 
democrática e participativa nas escolas

21 6

Também foi lançado em 2017 o jogo educativo MinasQuiz, de identificação do nome de municípios 
mineiros a partir de dicas textuais e imagens. Seu objetivo é despertar nos jogadores o interesse em 
conhecer as cidades mineiras e incentivar a maior integração e o intercâmbio entre as cidades, forta-
lecendo os laços de identidade existentes entre elas.

Programa Casa Aberta

Por meio do programa Casa Aberta, a Assembleia recebe todo cidadão interessado em conhecer a 
estrutura e a atuação do Legislativo mineiro. As visitas são gratuitas, realizadas sem número mínimo de 
visitantes e com o máximo de 20 pessoas. 

Em 2017, foi registrado um aumento do número de visitantes recebidos no programa Casa Aberta, 
devido ao crescimento da demanda de visitas em grupos maiores. Foram recebidos 564 cidadãos, 
sendo 170 oriundos de municípios do interior do Estado (Coroaci, Juiz de Fora, Lavras, Viçosa, 
Bom Despacho, Entre Rios de Minas, Maria da Fé, Caratinga e Patrocínio) e 5 do estado de Santa 
Catarina e 1 do Canada.
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Intensificar a articulação com as casas legislativas para o fortalecimento do Poder Legislativo. 
Esse é um dos objetivos finalísticos da Assembleia de Minas. Em 2017, primeiro ano das atuais 
legislaturas municipais, a Assembleia, por meio da Escola do Legislativo e do Centro de Apoio 
às Câmaras (Ceac) ofereceu o Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal, cujos 
resultados estão no quadro abaixo.

Atividade Público Resultados em 2016

Programa de Capacitação em 
Poder Legislativo Municipal

Vereadores, servidores e 
assessores das câmaras 
municipais mineiras

1.755 participantes

A Câmara Municipal e o 
Processo Legislativo (EaD)

Vereadores e servidores de 
câmaras municipais

16 participantes

Controle na Administração 
Pública (EaD)

Vereadores, prefeitos e servidores 
dos Poderes Legislativo e 
Executivo municipais

27 participantes

Licitações e Contratos 
Administrativos (EaD)

Vereadores e servidores de 
câmaras municipais de Minas 
Gerais

39 participantes

Encontros com a Política

Vereadores e servidores dos 
seguintes municípios-sede: 
Bom Despacho, Cataguases, 
Gonçalves, Governador Valadares, 
Guanhães, Itaverava, João 
Monlevade, Miradouro, Pará de 
Minas, Paracatu, Patrocínio, Ponte 
Nova, Ubá e Varginha

647 participantes

EaD – Responsabilidade fiscal e 
orçamento público

Vereadores e servidores de 
câmaras municipais de Minas 
Gerais

23 participantes certificados

Curso – O papel do Poder 
Legislativo municipal
Parceria: Câmara Municipal de 
Pouso Alegre e Tribunal de Contas 
de Minas Gerais (TCE-MG)

Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Pouso 
Alegre e de municípios vizinhos

44 participantes

Curso – Funções do Poder 
Legislativo e processo legislativo
Parceria: Câmara Municipal de 
Contagem

Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Contagem 
e de municípios vizinhos

48 participantes

Curso – Cerimonial e protocolo 
nas instituições públicas 
Parceria: Câmara Municipal de 
Varginha

Servidores da Câmara Municipal 
de Varginha

40 participantes
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nas instituições públicas
Parceria: Prefeitura Municipal de 
Itaúna

Servidores da Prefeitura 
Municipal de Itaúna

40 participantes

Curso – Legística e qualidade 
da lei
Parceria: Câmara Municipal de 
Betim

Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Betim e de 
municípios vizinhos

45 participantes

Também teve prosseguimento em 2017 a exposição itinerante O papel do vereador e as funções 
da câmara, que, de modo educativo e ilustrativo, contribui para a formação política dos cidadãos 
mineiros.

Outra ação relevnte do Ceac é a publicação de boletim semanal, com notícias sobre a agenda e os 
eventos da ALMG e das câmaras e sobre mandatos parlamentares, além de legislação e jurisprudência 
de interesse dos vereadores e servidores. Em 2017, foram publicadas 33 edições do boletim.

A publicação tem boa aceitação de seu público-alvo e conta atualmente com 5.984 assinantes ativos, 
das 853 câmaras mineiras, sendo 221 novos assinantes em 2017.  

Ao longo de 2017, o Ceac recebeu 14 visitas técnicas de vereadores e servidores de câmaras, para 
conhecerem o seu funcionamento e o de órgãos como o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). 
Além das visitas, em 2017, foram registrados 286 demandas de câmaras municipais. As temáticas 
mais abordadas foram: organização e funcionamento das câmaras (53); questões constitucionais (53); 
capacitação (39); e processo legislativo (22).

Espaços culturais

Memorial da Assembleia

O Memorial da Assembleia é um centro de referência e de comunicação do legado político constituído 
na ALMG, desde os seus primórdios, no período imperial, até os dias de hoje. 

Inaugurado em novembro de 2013, no andar térreo do Palácio da Inconfidência, o Memorial da Assem-
bleia ali permaneceu até maio de 2017. 

Com a necessidade de construção de um novo auditório para atender às demandas cada vez mais 
frequentes de reuniões, audiências públicas e solenidades, as suas atividades foram temporariamente 
suspensas. A previsão é que, em 2018, o novo Memorial seja reinstalado no Edifício Tiradentes.

Biblioteca da Assembleia

Criada em 26 de junho de 1892, a biblioteca do Parlamento estadual mineiro, especializada em obras sobre 
o processo legislativo, completou 125 anos em 2017. Como parte das comemorações, foram realizadas a 
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estadual, uma exposição de livros de servidores do Legislativo (escritores e ilustradores) e o 1.º En-
contro Literário-Musical. Além disso, foi criada a linha do tempo da Biblioteca, disponível em mural no 
subsolo do próprio local, e foram distribuídos folders explicativos e marcadores de livros com frases de 
incentivo à leitura.

Além das comemorações, a Biblioteca também foi reformada em 2017. As mudanças contribuíram 
para o aprimoramento do suporte informacional às atividades institucionais, proporcionando um 
espaço mais adequado à preservação do acervo, com mais conforto para os servidores e frequen-
tadores em geral.

Galeria de Arte 

Ainda como parte de suas atividades de valorização da cultura, a Assembleia publica, anualmente, 
três editais de concorrência pública para ocupação do Teatro e da Galeria de Arte. Com exposi-
ções selecionadas no edital, a Galeria de Arte oferece, ao longo do ano, mostras de artes plásticas 
e artesanato, de cunho educativo e cultural. Algumas exposições já fazem parte da programação 
institucional da Assembleia.

Em 2017, a Assembleia passou a dividir a seleção pública para os projetos de ocupação da 
Galeria de Arte, de forma que os projetos passaram a ser avaliados separadamente, por bancas 
distintas, conforme a sua especificidade: de um lado, os projetos destinados à exposição de 
artes plásticas; de outro, aqueles direcionados às mostras de artesanato, que passaram a ser 
chamados de “mineiranças”.
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acontece na Galeria de Arte, para a ocupação do Teatro as produções selecionadas não pagam 
aluguel do espaço. Assim, os artistas podem utilizar as dependências de um dos mais modernos 
e bem-equipados espaços cênicos da Capital a custos mínimos, o que representa um grande 
atrativo para os produtores de variados tipos de shows e peças teatrais, tanto para o público 
adulto quanto para as crianças. 

Zás e Segunda Musical

Entre as ações da ALMG para a valorização da cultura mineira estão os projetos permanentes Zás e 
Segunda Musical. 

A programação do Zás, realizado todas as sextas-feiras, ao meio-dia, no Teatro da Assembleia, é cons-
tituída de apresentações de peças de teatro e shows de música e de dança. Em 2017, a seleção dos 
espetáculos do Zás passou a ser feita por meio de edital público. Nesse mesmo ano, foram oferecidas 
ao público 26 apresentações, registrando-se uma média de público de 50 pessoas por espetáculo.

O programa Segunda Musical, realizado semanalmente, às segundas-feiras, às 20 horas, no Teatro da 
Assembleia, é um espaço aberto para a apresentação de recitais de música erudita e dá oportunidade 
a jovens músicos mineiros ou radicados em Minas. Em 2017, o programa teve 31 apresentações, que 
trouxeram ao Teatro da Assembleia uma audiência média de 83 pessoas por espetáculo. 
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Direcionamento
Estratégico

Em 2010, a Assembleia de Minas estabeleceu o seu dire-
cionamento estratégico, com vistas a, até 2020, buscar o 
reconhecimento da sociedade em relação ao trabalho de-
senvolvido pelo Legislativo estadual. 

Para isso, foram definidos compromissos, objetivos e linhas 
de ação relacionados, antes de tudo, ao aprimoramento do 
exercício das funções finalísticas da Casa, contemplando- 
-se a representação política da sociedade, a elaboração das 
leis e a formulação, o acompanhamento e a avaliação das 
políticas públicas do Estado. Além disso, a fim de garantir e 
otimizar o suporte à atuação político-parlamentar, o Direcio-
namento Estratégico previu também um grande movimento 
de melhoria organizacional, notadamente nas áreas de ges-
tão, infraestrutura, tecnologia, comunicação e pessoal.

Desde então, de dois em dois anos, cada Mesa define a diretriz 
institucional, as prioridades e um conjunto de projetos es-
tratégicos a serem desenvolvidos no biênio correspondente.

Dando sequência a essa trajetória, em 2017, a Casa viven-
ciou, ao mesmo tempo, a conclusão da carteira de projetos 
iniciada em 2015 e o início de um novo portfólio de ações 
estratégicas, a ser concluído até 2019.

Com relação aos resultados da carteira de projetos ora con-
cluída, merecem destaque, no âmbito finalístico, os seguintes: 
os estudos e as discussões voltados para o aprimoramento 
das práticas participativas promovidas pela ALMG; a institu-
cionalização de procedimentos necessários à promoção e ao 
monitoramento de desdobramentos decorrentes das contri-
buições da sociedade nos eventos participativos da Casa; e a 
sistematização de conhecimentos sobre a dimensão regional 
da atuação da Assembleia, com vistas a subsidiar o trabalho 
político-parlamentar nas diversas regiões do Estado.
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a formulação de sistemática de governança para a política de comunicação institucional; a imple-
mentação dos módulos iniciais de um grande sistema informatizado para apoio à gestão dos eventos 
da ALMG; e a conclusão do dimensionamento de pessoal, cujos resultados orientarão as políticas de 
provisão e gestão de pessoas na Casa.

Também em 2017, teve início o último biênio desse primeiro ciclo do planejamento estratégico da 
ALMG, tendo como diretriz institucional a “defesa dos interesses de Minas e dos mineiros, com diálogo 
e participação popular”. Essa diretriz explicita o papel do Parlamento mineiro no enfrentamento de 
questões que, especialmente em contextos de crise, impactam a realidade do Estado e, sobretudo, 
a vida de cada cidadão. Ao mesmo tempo, ela ressalta também a disposição da Casa em se abrir à 
participação e às contribuições dos mineiros para, juntos, buscarem os melhores resultados para todos.

A composição da carteira de projetos para o biênio 2017-2019 contemplou um maior número de 
iniciativas, com previsão de entregas mais ágeis e específicas, mas sempre sintonizadas com as prio-
ridades estratégicas da instituição.

Uma dessas prioridades diz respeito à ampliação e ao aprimoramento dos canais de participação e 
interação dos cidadãos com a ALMG. Nesse sentido, ressalta-se a implementação da transmissão ao 
vivo das reuniões de comissões, por streaming, de forma integrada ao Portal da Assembleia. Além de 
contribuir para a mobilização dos públicos interessados nos temas em dicussão na ALMG, esse novo 
serviço amplia a visibilidade da atuação dos deputados nas comissões, um importante espaço para o 
debate democrático. Ainda com relação à melhoria das condições de interação e transparência, merece 
destaque a evolução do Portal Mobile da Assembleia, com foco na disponibilização das ferramentas 
participativas da ALMG para celulares e tablets.

A Casa conquistou bons resultados também na melhoria da infraestrutura necessária à realização 
de eventos e reuniões. Além da continuidade de desenvolvimento do Sistema de Gestão de Eventos, 
cabe mencionar outras ações: a construção e a inauguração do Auditório José Alencar Gomes da Sil-
va, que, integrado com o Espaço Democrático, atende à crescente presença do cidadão nos eventos 
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da sinalização digital da ALMG, que permite a veiculação de notícias, informações e campanhas insti-
tucionais para cidadãos e servidores que circulam pelas dependências da Casa. Foi concluída também, 
em 2017, a reforma da Biblioteca da Assembleia, com a implementação de diversas melhorias voltadas 
para o aprimoramento do suporte informacional aos parlamentares e servidores.

Outra prioridade da Assembleia de Minas é o fortalecimento da comunicação e do relacionamento com 
a sociedade, inclusive por meio de ações de educação para a cidadania e de formação política dos 
cidadãos. Nesse aspecto, merece destaque o Parlamento Jovem de Minas, que oferece a estudantes 
do ensino médio de todas as regiões do Estado uma oportunidade de conhecer melhor a política e os 
instrumentos de participação no Legislativo. A intenção da ALMG é promover a expansão gradativa do 
projeto, por meio da instituição e do fortalecimento de coordenações regionais, que permitam a adesão 
de câmaras municipais dos diversos territórios de desenvolvimento. Em 2017, o projeto contou com 63 
câmaras parceiras e, para 2018, a previsão é de 88 municípios participantes.

Ainda no âmbito do relacionamento com a sociedade, a Assembleia avançou na implementação da sua 
política de comunicação, por meio da definição e da execução de planos estratégicos e de melhoria 
voltados para o alinhamento entre as iniciativas de comunicação e as expectativas dos públicos priori-
tários para a instituição. Cabe menção também à institucionalização do programa Assembleia Cultural, 
destinado a fomentar e apoiar as diversas formas de manifestação da cultura mineira.

Na dimensão organizacional, uma das prioridades da ALMG nesse biênio diz respeito ao aprimoramento 
do suporte ao trabalho dos gabinetes parlamentares. Em 2017, consoante com essa diretriz, houve um 
esforço de melhoria dos recursos de tecnologia da informação (TI) disponibilizados para os gabinetes, 
por meio da substituição de equipamentos e da incorporação de novas funcionalidades ao Sistema 
de Apoio Parlamentar (Sisap), utilizado para gerenciar o relacionamento do deputado com sua base 
política, tanto na versão desktop quanto na versão web.

Outra importante ação voltada para o atendimento desta prioridade foi a realização do Programa de De-
senvolvimento Gerencial (PDG) destinado à área parlamentar. O programa teve o objetivo de capacitar os 
chefes de gabinetes para a gestão dos processos de trabalho específicos desses órgãos, por meio do co-
nhecimento e da adoção de ferramentas e metodologias gerenciais. Ainda com foco no suporte à atuação 
parlamentar, foram implementadas também diversas melhorias na infraestrutura do Espaço Parlamentar 
da Cidade Administrativa, bem como na oferta e na divulgação de serviços para deputados e assessores.

Em 2017, a Casa experimentou ainda a continuidade dos esforços de aprimoramento da sua estrutura 
organizacional. Na área de gestão de pessoas, merecem destaque a realização de estudos destinados a 
subsidiar a formulação de políticas de provisão de pessoal e o desenvolvimento de campanhas e ações 
para promoção da saúde de parlamentares e servidores.

Numa outra importante frente de trabalho, a Assembleia formalizou a sua política arquivística, contem-
plando diretrizes e procedimentos para a gestão de documentos produzidos em decorrência da atuação 
institucional. Foram obtidos avanços também na implementação de programas destinados à raciona-
lização das atividades institucionais e à busca de maior qualidade e eficiência dos gastos da ALMG. 

É necessário destacar, finalmente, que, a despeito dos importantes resultados alcançados em 2017, 
permanece, para a Assembleia de Minas, o desafio, representado na visão de futuro do Direcionamento 
Estratégico, de sintonizar cada vez mais a atuação institucional com as expectativas da sociedade mineira.
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Diretriz: Defender os interesses de Minas e dos mineiros, com diálogo e participação popular.

Prioridades Projetos Balanço – Dezembro de 2017

Ampliação e aprimoramento  
dos canais de participação  
e interação do cidadão com 
a Assembleia de Minas

Transmissão Interativa das 
Comissões

Implementada a transmissão ao vivo das 
reuniões de comissões, por streaming, 
integrada ao Portal da Assembleia, nas versões 
desktop e mobile. Previstas para o próximo 
ano a disponibilização de recursos para 
interatividade do cidadão com as reuniões de 
comissões e a expansão desse mecanismo 
também para as reuniões de Plenário e para 
os eventos institucionais.

Aprimoramento das Práticas 
Participativas da ALMG

Concluída a consolidação dos resultados da 
primeira fase do projeto, com a sistematização 
de conceitos, diretrizes e sugestões para 
o aprimoramento da gestão e com a 
operacionalização das práticas participativas, 
bem como das dinâmicas de relacionamento 
da ALMG com seus públicos. Prevista para 
o próximo ano a continuidade dessas ações, 
especialmente no que diz respeito à formulação 
e à disseminação de políticas relativas à 
participação na ALMG, bem como à definição 
e à implementação de modelo de governança 
das ações institucionais nessa área.

Portal Mobile – versão 2.0

Teve continuidade o desenvolvimento de 
interface do Portal da Assembleia para 
celulares e tablets. O enfoque principal dessa 
segunda etapa é a disponibilização de canais 
e ferramentas de participação da sociedade no 
âmbito do Legislativo.

Melhoria da infraestrutura 
para realização de eventos 
e participação da sociedade

Construção de Novo Espaço 
para Eventos

Construído e inaugurado o Auditório José 
Alencar Gomes da Silva, novo espaço da ALMG 
aberto à participação popular, com vistas a 
atender a crescente presença dos cidadãos 
nas ações e nos eventos institucionais. 

Sinal – Sinalização Digital 
ALMG

Implementado o sistema de sinalização digital 
da Assembleia, com vistas à veiculação de 
notícias, informações e campanhas para 
servidores e cidadãos que circulam pelo 
Palácio da Inconfidência. Prevista para o 
próximo ano a expansão desse recurso para as 
demais dependências da Casa.

Sistema Gestão de Eventos 
– versão 2.0

Teve continuidade o desenvolvimento do 
sistema, agora com foco na incorporação dos 
produtos e serviços necessários à realização 
dos eventos institucionais. Concluído o 
levantamento de requisitos para essa nova 
etapa, por meio da realização de grupo 
focal com representantes dos vários setores 
envolvidos na realização de eventos na Casa.

continua 
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Modernização do suporte 
tecnológico e informacional 
ao processo legislativo

Dimensão Regional na 
Atuação da ALMG

Concluída a sistematização dos estudos 
relativos à regionalização das atividades da 
Assembleia, com o apoio da PUC Minas. 
Prevista para o próximo ano a disseminação 
desses resultados entre as diversas áreas da 
Casa envolvidas com essa temática.

Modernização da Biblioteca

Concluída a reforma da Biblioteca Deputado 
Camilo Prates, com a implementação 
de diversas melhorias voltadas para o 
aprimoramento do suporte informacional aos 
parlamentares e servidores.

Aprimoramento do suporte 
ao trabalho dos gabinetes

Melhorias de Recursos de TI 
para Gabinetes

Concluída a substituição de micros e 
impressoras dos gabinetes parlamentares. 
Implementadas importantes melhorias no 
Sistema de Apoio Parlamentar (Sisap), como 
a realização de backup automático em rede 
e a incorporação de novas funcionalidades 
ao Sisap Web. Previsto para o próximo ano 
o desenvolvimento do Sisap Mobile para 
celulares, com a migração e a unificação 
dos atuais aplicativos destinados à gestão do 
mandato parlamentar.

Suporte à Gestão de 
Gabinetes Parlamentares

Realizado o Programa de Desenvolvimento 
Gerencial (PDG) voltado para os chefes de 
gabinetes parlamentares. Prevista para 
o próximo ano a continuidade das ações, 
especialmente por meio do compartilhamento 
e da divulgação dos resultados das 
praticagens.

Melhorias no Espaço 
Parlamentar da Cidade 
Administrativa

Concluídas as melhorias no Espaço 
Parlamentar da Cidade Administrativa, com a 
instalação de escaninhos, frigobar, aparelho de 
TV, impressora exclusiva e rede wi-fi própria. 
Disponibilizados crachás para acesso facilitado 
de deputados e assessores ao estacionamento 
e às dependências da Cidade Administrativa. 
Aprimorada a divulgação, na intranet, dos 
serviços oferecidos pelo Espaço Parlamentar.

Fortalecimento da 
comunicação e do 
relacionamento da ALMG 
com a sociedade

Banco de Relacionamento 
com o Cidadão

Concluída a expansão do Cadastro de 
Cidadão, com a incorporação de novas 
informações e funcionalidades, inclusive a 
possibilidade de “login social”, aproveitando-
se cadastros existentes em outras redes 
sociais. Previstas para o próximo ano a 
conclusão do saneamento da base de dados 
e a realização de ação de comunicação 
para estimular o cadastramento ou a 
complementação de informações por parte 
de cidadãos interessados em interagir com 
a ALMG.

continua 

continuação
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Fortalecimento da 
comunicação e do 
relacionamento da ALMG 
com a sociedade

Assembleia Cultural

Concluída a institucionalização do programa 
Assembleia Cultural, por meio da publicação 
da Deliberação 2.666, de 9/10/2017, que 
regulamenta os processos seletivos, as 
contratações e os pagamentos no âmbito 
desse programa.

Implantação da Política de 
Comunicação Institucional

Teve continuidade a implementação da política 
de comunicação da ALMG, por meio da 
definição e da execução de planos estratégicos 
e de melhoria relacionados às iniciativas 
de comunicação existentes e aos públicos 
prioritários para a instituição. Implantado 
o programa Colabora!, com a realização 
de diversas atividades voltadas para a 
disseminação e a incorporação dos conceitos 
e atributos da política de comunicação ao dia a 
dia de trabalho dos servidores da DCI.

Ampliação das ações de 
educação para a cidadania 
e de formação política da 
sociedade

Expansão do Parlamento 
Jovem de Minas

Elaborado e implementado modelo de 
expansão do PJ Minas, baseado na instituição 
e no fortalecimento de coordenações 
regionais, bem como na definição de regras 
que permitam a participação de câmaras 
municipais de todas as regiões do Estado.

Programa de Formação e 
Interação com Professores

Finalizada a reformulação da seção destinada 
à Educação para a Cidadania no Portal da 
Assembleia, com previsão de implementação 
em fevereiro de 2018. Em andamento 
a elaboração do programa Professor no 
Parlamento, com o objetivo de aproximar a 
ALMG da prática educacional de professores 
dos ensinos fundamental e médio de escolas 
públicas e particulares do Estado.

Requalificação do Memorial 
da Assembleia de Minas

Concluída a definição do conceito do novo 
Memorial da Assembleia, com base nos 
resultados de grupos focais com a participação 
de servidores e convidados externos. Previstas 
para o próximo ano a elaboração e a execução 
do projeto expográfico, bem como a realização 
das obras necessárias à adequação do novo 
espaço físico destinado ao Memorial. 

Implementação de nova 
política de gestão de 
pessoas

Promoção da Saúde

Iniciado o desenvolvimento de diversas ações 
voltadas para a melhoria da promoção da 
saúde de deputados e servidores da ALMG, 
tais como o aprimoramento das perícias 
médicas, o fortalecimento dos exames 
periódicos e o reforço das campanhas de 
comunicação na área. Previstas para o 
próximo ano a definição e a divulgação de 
diretrizes e critérios para a assistência à 
saúde prestada pela ALMG.

continuação

continua 
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Implementação de nova 
política de gestão de 
pessoas

Política de Provisão de 
Pessoas

Promovida a atualização do dimensionamento 
de pessoal entre os setores da Casa. 
Concluído estudo comparativo sobre a 
contratação de prestação de serviços com 
cessão de mão de obra em diferentes 
órgãos públicos, com vistas a nortear o 
desenvolvimento de política de provisão de 
pessoas na ALMG.

Aprimoramento das Normas 
de Pessoal

Concluído o levantamento de temas, 
demandas e sugestões para aprimoramento e 
consolidação das normas de pessoal da ALMG, 
a ser realizado ao longo do próximo ano.

Melhoria da qualidade e 
eficiência dos gastos

Racionalização de Gastos 
com Eventos

Teve continuidade o esforço de racionalização 
de gastos com a realização de eventos pela 
ALMG, especialmente no que diz respeito às 
atividades fora da sede. Elaborado plano de 
ação destinado à racionalização de gastos 
administrativos, a ser implementado em 2018.

Racionalização de Gastos 
Administrativos

Desenvolvimento 
organizacional

Política Institucional de 
Gestão de Documentos

Concluída a institucionalização da política de 
gestão de documentos na ALMG, por meio da 
publicação da Deliberação 2.663, de 2017, 
que criou a Política Arquivística Institucional. 
Teve continuidade a implementação da 
gestão dos documentos relativos aos 
macroprocessos de gestão financeira e 
orçamentária, de gestão de compras e 
contratos e de gestão de pessoas.

Gestão do Conhecimento no 
Âmbito da ALMG

Iniciados estudos relativos à implementação da 
gestão do conhecimento no âmbito da ALMG.

continuação





Entenda a
Assembleia de Minas

Conceitos importantes relacionados ao 
Legislativo mineiro

ALMG 

A Assembleia de Minas tem a função de discutir e 
produzir leis, fiscalizar o Poder Executivo estadual 
e representar os interesses dos vários setores da 
sociedade, intermediando politicamente os conflitos 
que surgem. As ações do Legislativo produzem im-
pacto direto na vida do cidadão, na administração 
pública e nos rumos da economia mineira.

É a ALMG que debate e vota matérias de compe-
tência do Estado, como os orçamentos, o sistema 
tributário, as operações de crédito e os planos de 
desenvolvimento, além de assuntos relacionados 
aos servidores.

Ela também fiscaliza o exercício da administração 
dos diversos órgãos do Estado e promove eventos 
que ampliam o diálogo com a sociedade e a parti-
cipação popular na definição de políticas públicas. 
A relação completa de atribuições da Assembleia 
está nos artigos 61 e 62 da Constituição Estadual.

Entre suas atividades, destacam-se debates e vota-
ções no Plenário e nas comissões, audiências públi-
cas na Capital e no interior, eventos de educação para 
a cidadania, seminários legislativos, fóruns técnicos, 
ciclos de debates e debates públicos.
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O Plenário da ALMG é formado pelos 77 deputados estaduais e é o órgão deliberativo do Poder Legis-
lativo. Durante as reuniões, os parlamentares discutem e votam as proposições, definindo o conteúdo 
de novas leis e da legislação atual do Estado. É também um local de debates, negociação política e 
articulação de acordos para as votações. Os deputados apresentam suas opiniões e debatem assuntos 
de interesse da população do Estado. 

Comissão

Chama-se de comissão cada um dos grupos formados por parlamentares para estudar e dar pareceres 
sobre as proposições, dentro de sua área de competência. As comissões contribuem para aproximar o 
Parlamento dos cidadãos que ele representa.
 
Além de audiências públicas, debates públicos e reuniões com convidados e interessados na discussão 
dos temas em pauta, são realizadas visitas para verificar determinada situação ou problema. Por meio 
dessas práticas, as comissões garantem a participação do cidadão no debate de matéria legislativa em 
tramitação ou de assunto de interesse público relevante, além de desempenharem a função de media-
doras em questões controversas ou conflituosas, colhendo subsídios para a apreciação de proposições 
e requerendo providências por parte de diversos órgãos da administração pública. 
 
A comissão é permanente quando integra a estrutura institucional da Casa e é temporária quando criada 
para apreciar assunto específico de interesse público ou representar a ALMG. As comissões temporá-
rias podem ser especiais, de inquérito e de representação. Há ainda as comissões extraordinárias, a 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e as comissões interestaduais (Cipes).

Comissões permanentes

A ALMG tem, na atual legislatura, 21 comissões permanentes. Nelas, os deputados opinam sobre 
os projetos em tramitação, promovem audiências para debater temas específicos e realizam visitas 
para conhecer de perto a realidade do Estado. As reuniões são públicas. As comissões são as 
seguintes: Administração Pública; Agropecuária e Agroindústria; Assuntos Municipais e Regionali-
zação; Constituição e Justiça; Cultura; Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência; Desenvolvimento Econômico; Direitos Humanos; Educação, Ciência e 
Tecnologia; Esporte, Lazer e Juventude; Fiscalização Financeira e Orçamentária; Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Minas e Energia; Participação Popular; Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas; Redação; Saúde; Segurança Pública; Trabalho, Previdência e Assistência 
Social; e Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

As comissões permanentes exercem rotineiramente a ação fiscalizadora e possuem um con-
junto de mecanismos para promover a interlocução com os diferentes atores sociais, tais 
como audiências públicas, debates públicos, reuniões com convidados e visitas.

Comissões especiais

As comissões especiais têm um prazo de duração determinado e se dividem em: de Estudo, 
que analisam assuntos específicos; de Indicação, que opinam sobre indicações de dirigentes de 
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(PEC), que apreciam propostas de alteração da Constituição Estadual; e de Vetos do Governador, 
que analisam vetos do governador a proposições aprovadas pela ALMG.

Comissões extraordinárias

As comissões extraordinárias acompanham assuntos relevantes para o Estado, reunindo diag-
nósticos e propostas de ação, que encaminham à Mesa da Assembleia. Elas devem atuar em 
sintonia com as comissões permanentes. Em 2015, cinco comissões extraordinárias foram ins-
taladas e continuaram seus trabalhos em 2016: das Águas, dos Animais, das Barragens, do 
Idoso e das Mulheres.

Produção legislativa

Processo legislativo

São os atos que acontecem desde a apresentação de uma proposição até sua transformação em lei, 
segundo as regras da Constituição Estadual e do Regimento Interno da ALMG. O processo legislativo 
garante a participação democrática de todas as partes interessadas.

Projeto de lei

A produção de leis de qualidade é um dos papéis centrais do Poder Legislativo. Para que a legislação 
atenda ao interesse público e às necessidades da população, são realizados estudos e pesquisas que 
subsidiam os pareceres técnicos elaborados pelas comissões da Casa designadas para examinar pro-
jetos de lei e demais proposições, durante sua tramitação.

No intuito de aprofundar o debate e a compreensão da matéria e promover a participação da sociedade 
no avanço do ordenamento normativo do Estado, também são realizadas diligências, audiências públi-
cas, ciclos de debate e eventos similares.
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Proposições

As proposições são as matérias analisadas pela ALMG. Consistem em instrumentos como projetos de 
lei, propostas de emenda à Constituição, pedidos de audiências e de informações. Tudo isso pode ser 
proposto por deputados, por outras autoridades e pela população.

Proposições em fase final de tramitação

São proposições já aprovadas em 1.º e 2.º turnos pela Assembleia, podendo ou não já terem sido 
enviadas para sanção do governador.

Normas de efeito concreto

Além da legislação já apresentada, o Parlamento mineiro produz também as chamadas leis de efeito 
concreto, normas cujo conteúdo não apresenta as características de generalidade e abstração próprias 
das leis em sentido formal e material. Entre elas, estão declarações de utilidade pública, autorizações 
de alienação de imóvel pelo Poder Executivo, instituição de datas comemorativas e denominações de 
próprios públicos. Constituem normas de efeito concreto também as resoluções da Assembleia que 

7 Sanção,
promulgação
ou veto6 Redação

final5 2o turno no
Plenário4 2o turno nas

comissões3 1o turno no
Plenário2 1o turno nas

comissões1Apresentação

• O projeto é recebido pela Mesa da Assembleia, numerado, publicado e encaminhado às comissões para análise

• Comissões discutem o projeto e dão pareceres, com informações para orientar o Plenário
• Os pareceres podem sugerir emendas ao projeto original
• Comissão dá parecer sobre emendas apresentadas no Plenário

• Deputados discutem e votam o projeto
• Antes de ser votado, o projeto volta à análise de comissão, se receber emendas

• Deputados discutem e votam o projeto
• Emendas apresentadas podem ser votadas sem parecer

• Comissão dá parecer sobre o texto aprovado em 1º turno, podendo sugerir novas emendas
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Nacional de Política Fazendária (Confaz). 

Declaração de utilidade pública

O poder público, por meio de lei, reconhece determinadas entidades que prestam re-
levantes serviços, sem fins lucrativos, à comunidade. Embora não haja qualquer direito 
automático decorrente da posse do título, a entidade poderá reivindicar isenção de contri-
buições destinadas à seguridade social, ao pagamento de emolumentos (taxas cobradas 
por cartórios) e a financiamentos. Para que seja declarada de utilidade pública, a entidade 
precisa obedecer a critérios como o funcionamento há mais de um ano, a natureza vo-
luntária e não remunerada de seus cargos de direção e a idoneidade de seus diretores, 
havendo a possibilidade de revogação do título nos casos de desvio de finalidade ou de 
descumprimento de requisitos.

Alienação de imóveis

Em decorrência de comando constitucional, o Poder Legislativo autoriza, por meio de lei, a 
alienação de imóveis públicos, na modalidade de compra, venda, permuta ou doação, sempre 
em consonância com o interesse público. Esses imóveis são utilizados, principalmente, para o 
desenvolvimento de atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social, em prol da 
comunidade em que se situam.

Denominação de próprio público e instituição de datas comemorativas

São também leis de efeito concreto aquelas que dão denominação a próprios públicos, 
homenageando cidadãos falecidos merecedores da consideração de sua comunidade, bem 
como as que instituem datas para celebração de fatos históricos e outras tradições culturais 
do Estado. 

Ratificação ou rejeição de convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz)

Compete à Assembleia Legislativa, por meio de resolução, ratificar ou rejeitar convênios ce-
lebrados no âmbito do Confaz. Esses convênios abrangem a concessão e a revogação de 
benefícios fiscais do ICMS, com o objetivo de evitar conflitos entre os estados. A concessão de 
benefícios depende sempre de decisão unânime dos estados representados. 

Regimes especiais de tributação

A Assembleia ratifica, por meio de resolução, a concessão de regime especial de tributação 
por parte do Estado, com o objetivo de proteger a economia mineira, em caso de concessão, 
por outra unidade da Federação, de benefício fiscal ou financeiro-fiscal não aprovado em 
convênio do Confaz. Regimes especiais de tributação também são concedidos a empresas 
signatárias de protocolo de intenções, pelo qual se comprometem a realizar investimentos e 
gerar empregos no Estado, bem como a empresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Comércio Exterior (Pró-Confins). 
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O sistema orçamentário é o conjunto de leis por meio das quais o governo define como pretende 
gastar os recursos públicos, ou seja, recursos arrecadados com tributos e outras fontes de receita. 
O sistema de planejamento e orçamento é formado por quatro leis de iniciativa do Poder Executivo, 
que dispõem sobre a execução das políticas públicas: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 
Orçamentária Anual (LOA), Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG). 

Ao se discutirem os projetos de lei referentes ao sistema de planejamento e orçamento durante sua 
tramitação na Assembleia, realiza-se uma importante análise das políticas públicas estaduais, com 
grande repercussão na atividade dos deputados e das comissões.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e metas da administração 
pública para o ano seguinte e as regras que deverão ser observadas na formulação do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual pelo Poder Executivo.

Nessa lei, o governo estabelece metas de responsabilidade fiscal e metas da administração 
pública para o ano seguinte, a serem atingidas pela execução dos programas do Plano Plu-
rianual de Ação Governamental (PPAG). A LDO orienta a elaboração do orçamento (que define 
como e onde o Estado vai aplicar os recursos arrecadados no ano) e dispõe sobre administra-
ção da dívida do Estado, operações de crédito e alterações na legislação tributária. 

Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) contém a estimativa de receitas e a previsão de despesas anuais 
do governo para o ano seguinte à sua edição. Elaborada de acordo com a LDO e o PPAG, essa lei 
expressa a política econômico-financeira e o programa de trabalho governamental.

A LOA, ou Orçamento, deve ser entendida como um programa de trabalho que define quanto 
dinheiro o Executivo vai destinar a áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente. É o 
Orçamento que organiza de forma sistemática a atuação do Executivo, concretizando as ações e 
metas previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)

Inovação da Constituição Mineira, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) estabe-
lece um plano estratégico de longo prazo para o Estado. Em outras palavras, o PMDI é o plano 
estratégico que consolida um conjunto de metas e diretrizes para o Estado no que se refere 
ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios e à coordenação das ações de governo, 
entre outros aspectos. Ele trabalha com um horizonte de longo prazo, com projetos a serem 
implementados não apenas por um governo, mas por vários. A lógica da estruturação do plano 
busca garantir a continuidade administrativa, apesar de diferenças políticas que possam ser 
geradas pela alternância de poder. O PMDI em vigor lista 11 áreas de resultados, entre as 
quais defesa social, educação, juventude, meio ambiente, saúde e redução da pobreza. 
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O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) materializa, em médio prazo, as diretri-
zes e metas propostas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). No plano 
plurianual, são estabelecidos os objetivos e as metas da administração pública para os 
quatro anos seguintes, incluindo-se a previsão dos gastos em áreas como saúde, educação, 
segurança e meio ambiente, as metas de investimentos e obras por região de Minas e os 
programas de duração continuada.

Em Minas, tanto a elaboração quanto as revisões anuais da lei do PPAG ocorrem de forma 
participativa, por meio de audiências públicas promovidas pela Assembleia e pelo governo, 
com a intervenção direta da sociedade. Essa iniciativa confere transparência ao processo e 
estimula o acompanhamento das políticas públicas pelo cidadão. É uma ação inédita no País.

 

Política pública

Política pública é o resultado de atividades políticas e de gestão pública na alocação de recursos e na 
provisão de bens e serviços públicos. Pode ser entendida como um sistema de decisões públicas que 
visa manter ou modificar a realidade por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e de 
alocação dos recursos necessários para se atingirem metas previamente estabelecidas.

O Poder Legislativo atua nas diversas etapas do Ciclo de Políticas Públicas. Participa na identificação de 
um problema público, na conformação da agenda, na deliberação sobre a melhor alternativa para o en-
frentamento da questão e no acompanhamento da implementação da política concebida para solucioná-la.

DISCUSSÃO PARTICIPATIVA
DOS PROJETOS DE LEI DO PPAG

E DO ORÇAMENTO Propostas

Requerimentos

Execução orçamentária

Apresentação de 
emendas PPAG/LOA Processamento

das propostas

Apreciação das Propostas 
de Ação Legislativa (PLEs) 

na CPP

 

Negociações com o
Poder Executivo

Monitoramento

Sanção do governador

Aprovação do parecer

PPAG/LOA na FFO ampliada

Audiências públicas de
discussão do PPAG

Aprovação dos projetos de lei 

PPAG/LOA em Plenário
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Monitorar é acompanhar sistematicamente a implementação de ações que compõem uma po-
lítica pública, com vistas a produzir e a organizar as informações estratégicas para a gestão e o 
controle dessa política. Essas informações orientam a tomada de decisões, para que se possa 
aperfeiçoar o desenvolvimento das ações de um programa, e também a revisão dessas ações, 
para se gerarem os resultados esperados. Essas mesmas informações também orientam o 
exercício do controle externo por parte do Poder Legislativo, quando se verifica a legalidade, a 
economicidade e a razoabilidade da atuação da administração pública, bem como o cumpri-
mento dos programas de trabalho por ela executados.

Eventos de comissão e eventos institucionais

Audiência pública

A audiência pública consiste em reunião de comissão realizada na Capital ou no interior do 
Estado, mediante requerimento de deputado, para discussão de assunto de interesse público 
com cidadãos e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas. 

Debate público

O debate público é reunião especial realizada por comissão, mediante requerimento de depu-
tado, para discussão de assunto de interesse público de forma mais ampliada, com a parti-
cipação de cidadãos e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas. Realiza-se 
exclusivamente na sede da ALMG, no Plenário ou no Teatro. 

Reunião de comissão com convidados

A reunião de comissão com convidados é realizada na Capital ou no interior do Estado, me-
diante requerimento de deputado, para discussão de assunto de interesse público, na qual os 
debates restringem-se aos parlamentares presentes e a expositores convidados.

Visita

A visita é realizada por comissão, mediante requerimento de deputado, como exercício de 
fiscalização e controle de atos da administração pública compreendidos em sua competência 
temática.

Eventos institucionais

Os eventos institucionais são práticas participativas de aproximação entre Legislativo e sociedade, 
realizados com o objetivo de debater temas relevantes, propor e avaliar políticas públicas em curso e 
colher propostas da sociedade que possam subsidiar a atividade legislativa. Apesar de seus diferen-
tes formatos – ciclos de debates, fóruns técnicos e seminários legislativos –, há uma característica 
comum a tais eventos: são construídos coletivamente pela ALMG e por representantes de instituições 
da sociedade civil e do poder público. Esses representantes são convidados a participar de reuniões 
preparatórias, considerando-se a afinidade com a temática do evento e a necessidade de se compor 
uma comissão organizadora que seja heterogênea e contemple variados segmentos ou diferentes 
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definição de toda a estrutura do evento, do formato até os expositores, incluindo-se o estabelecimento 
de datas, temas, subtemas, regulamento, critérios de participação e inscrição, etc.

Ciclo de debate

Formato de evento institucional com a dinâmica de construção coletiva, o ciclo de debate é reali-
zado com o objetivo de se debater um tema relevante que surja na agenda política. Geralmente, 
tem duração de um ou dois dias. A contribuição esperada é de natureza informacional. Durante 
o evento, são realizados painéis de exposições sobre o tema em questão, contemplando-se 
palestrantes com diferentes visões e posições sobre o assunto, e, ao final, é aberto espaço para 
debates. O público presente pode participar mediante a realização de perguntas orais ou por 
escrito, além de ter a oportunidade de tirar dúvidas e apresentar opiniões e sugestões acerca do 
tema. Os cidadãos mineiros que acompanham o evento pela TV Assembleia podem participar por 
meio do Portal (www.almg.gov.br), encaminhando seus comentários e perguntas.

Fórum técnico

Tipo de evento institucional previsto no Regimento Interno da ALMG, o fórum técnico tem o 
objetivo de subsidiar a atuação parlamentar por meio de conteúdo propositivo discutido e 
aprovado pelos participantes. Normalmente, é composto por duas etapas: interiorização, que 
constitui a fase regional do evento; e final, que constitui sua fase estadual. Na primeira, são 
realizadas reuniões em cidades de diferentes regiões do Estado. Nessa etapa, os participantes 
podem ser organizados em grupos de trabalho para debater o tema e formular e aprovar pro-
postas. As propostas recebidas durante a etapa de interiorização são consolidadas e passam 
a compor o documento, que será discutido e votado na etapa final. Nessa segunda etapa, a 
reunião acontece em Belo Horizonte, onde são realizados painéis de exposições sobre o tema 
e é feita uma nova composição de grupos de trabalho, similares àqueles organizados na etapa 
de interiorização. Aqui os grupos têm a tarefa de consolidar um documento a ser votado na 
plenária final, momento em que são identificadas as propostas prioritárias, que serão encami-
nhadas à comissão da Assembleia Legislativa com atribuição para discutir o tema. Além disso, 
conforme previsto no Regimento da Casa, são eleitos os membros da comissão de represen-
tação, que é responsável por sugerir desdobramentos e acompanhar as ações legislativas 
decorrentes das propostas priorizadas no evento.

Seminário legislativo

Outro formato de evento institucional previsto no Regimento Interno da ALMG é o seminário 
legislativo, que também possui objetivo propositivo voltado para subsidiar a atuação parla-
mentar. Possui as mesmas características de um fórum técnico. A grande diferença é que, no 
seminário legislativo, ainda durante a preparação do evento, são formadas comissões técnicas 
interinstitucionais (CTIs), que são grupos temáticos de discussão compostos por representan-
tes de entidades da sociedade civil, de órgãos públicos e da área acadêmica e por técnicos ou 
especialistas no tema abordado, com o objetivo de elaborar um relatório inicial de propostas 
a partir da discussão dos temas e subtemas definidos para o evento. No seminário legislativo, 
o relatório das CTIs serve de documento-base para as discussões na etapa de interioriza-
ção. Isso não exclui, porém, a possibilidade de apresentação de novas propostas. Ao final do 
evento, assim como nos fóruns técnicos, são priorizadas propostas e é eleita a comissão de 
representação, que irá propor e acompanhar os desdobramentos.





Adalclever Lopes (PMDB)
Presidente da Assembleia 

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Biênio 2015-2017

Deputados da 18.ª Legislatura

Alencar da Silveira Jr. (PDT)
2.º-secretário

Lafayette de Andrada (PSD)
1.º-vice-presidente

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
2.º-vice-presidente

Inácio Franco (PV)
3.º-vice-presidente

Rogério Correia (PT)
1.º-secretário

Arlen Santiago (PTB)
3.º-secretário

Composição da ALMG
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Agostinho Patrus Filho (PV) Anselmo José Domingos (PTC)

Carlos Henrique (PRB)

André Quintão (PT) Antonio Carlos Arantes (PSDB)

Antônio Jorge (PPS) Antônio Lerin (PSB) Arlete Magalhães (PV) Arnaldo Silva (PR)

Bonifácio Mourão (PSDB) Bosco (Avante) Cabo Júlio (PMDB)

Cássio Soares (PSD) Celinho do Sinttrocel (PCdoB)

Celise Laviola (PMDB) Cristiano Silveira (PT)

Carlos Pimenta (PDT)

Braulio Braz (PTB)

Coronel Piccinini (PSB) Deiró Marra (PR)
renunciou
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Dilzon Melo (PTB) Dirceu Ribeiro (PHS) Douglas Melo (PMDB) Doutor Jean Freire (PT)

Duarte Bechir (PSD) Durval Ângelo (PT) Elismar Prado (PDT)

Emidinho Madeira (PSB) Fabiano Tolentino (PPS) Fábio Avelar Oliveira (Avante) Fábio Cherem (PSD)

Felipe Attiê (PTB) Fred Costa (PEN) Gil Pereira (PP)

Gilberto Abramo (PRB) Glaycon Franco (PV) Gustavo Corrêa (DEM)

Doutor Wilson Batista (PSD)

Geisa Teixeira (PT)

Gustavo Santana (PR)
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Iran Barbosa (PMDB)

Isauro Calais (PMDB) Ivair Nogueira (PMDB) João Leite (PSDB)

Paulo Guedes (PT)

Mário Henrique Caixa (PV)

João Magalhães (PMDB)

João Vítor Xavier (PSDB) Leandro Genaro (PSB) Léo Portela (PR) Leonídio Bouças (PMDB)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB) Marília Campos (PT) Missionário Marcio Santiago (PR)

Neilando Pimenta (PP) Noraldino Júnior (PSC) Nozinho (PDT)

Ione Pinheiro (DEM)Hely Tarqüínio (PV)Gustavo Valadares (PSDB)
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Tadeu Martins Leite (PMDB)Sávio Souza Cruz (PMDB)

Paulo Lamac (Rede)
renunciou

Ricardo Faria (PCdoB)

Suplentes
que assumiram mandato:

Roberto Andrade (PSB) Rosângela Reis (Pros)

Sargento Rodrigues (PDT) Thiago Cota (PMDB)

Tiago Ulisses (PV)

Tony Carlos (PMDB)

Vanderlei Miranda (PMDB)

Wander Borges (PSB)
renunciou

Geraldo Pimenta (PCdoB)

Ulysses Gomes (PT)Tito Torres (PSDB)
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Durval Ângelo (PT) – Líder do governo
Tadeu Martins Leite (PMDB) – Líder da Maioria
Gustavo Valadares (PSDB) – Líder da Minoria
André Quintão (PT) – Líder do Bloco Minas Melhor
Agostinho Patrus Filho (PV) – Líder do Bloco 
Compromisso com Minas Gerais
Gustavo Corrêa (DEM) – Líder do Bloco Verdade 
e Coerência
Hely Tarqüínio (PV) – Ouvidor parlamentar

Composição das comissões 
permanentes

Administração Pública

João Magalhães – Presidente
Agostinho Patrus Filho – Vice-presidente
Arnaldo Silva
Cristiano Silveira
Dirceu Ribeiro
Gustavo Valadares
Sargento Rodrigues

Agropecuária e Agroindústria

Antonio Carlos Arantes – Presidente
Fabiano Tolentino – Vice-presidente
Emidinho Madeira
Gustavo Santana
Isauro Calais

Assuntos Municipais e Regionalização

Paulo Guedes – Presidente
Fred Costa – Vice-presidente
Elismar Prado
Geisa Teixeira
Iran Barbosa

Constituição e Justiça

Leonídio Bouças – Presidente
Hely Tarqüínio  – Vice-presidente  
Bonifácio Mourão
Durval Ângelo
Isauro Calais 
Luiz Humberto Carneiro
Roberto Andrade

Cultura

Bosco – Presidente
Elismar Prado  – Vice-presidente
Carlos Pimenta 
Glaycon Franco
Rosângela Reis

Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Felipe Attiê – Presidente  
Douglas Melo – Vice-presidente  
Duarte Bechir 
João Leite
Tadeu Martins Leite

Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Duarte Bechir – Presidente  
Arnaldo Silva – Vice-presidente  
Leandro Genaro 
Nozinho
Tito Torres

Desenvolvimento Econômico

Roberto Andrade – Presidente
Fabiano Tolentino – Vice-presidente  
Braulio Braz
Fábio Avelar Oliveira
Ivair Nogueira

Direitos Humanos

Cristiano Silveira – Presidente  
Celise Laviola – Vice-presidente  
Durval Ângelo
Noraldino Júnior

Educação, Ciência e Tecnologia

Celise Laviola – Presidente  
Ione Pinheiro – Vice-presidente  
Dirceu Ribeiro
João Vítor Xavier
Thiago Cota
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Ulysses Gomes – Presidente  
Mário Henrique Caixa – Vice-presidente  
Carlos Henrique
Fábio Avelar Oliveira
Gustavo Corrêa

Ética e Decoro Parlamentar

Luiz Humberto Carneiro – Presidente  
Durval Ângelo – Vice-presidente  
Agostinho Patrus Filho
André Quintão 
Gilberto Abramo
Gustavo Corrêa
Tiago Ulisses

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Tiago Ulisses – Presidente  
Cássio Soares – Vice-presidente  
Carlos Henrique
Felipe Attiê
Ivair Nogueira 
Tito Torres
Ulysses Gomes

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

Glaycon Franco – Presidente  
Thiago Cota – Vice-presidente  
Dilzon Melo 
Geraldo Pimenta
Marília Campos

Minas e Energia

João Vítor Xavier  – Presidente     
Bosco  – Vice-presidente  
Antonio Lerin
Gil Pereira 
Leonídio Bouças

Participação Popular

Doutor Jean Freire  – Presidente  
Marília Campos  – Vice-presidente
Fred Costa
Neilando Pimenta 
Rosângela Reis

Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e outras Drogas

Antônio Jorge – Presidente  
Léo Portela – Vice-presidente  
Dilzon Melo
Gilberto Abramo
Missionário Marcio Santiago

Redação

Gilberto Abramo – Presidente
Tadeu Martins Leite – Vice-presidente
Cássio Soares 
Gustavo Corrêa
Tiago Ulisses

Saúde

Carlos Pimenta – Presidente  
Doutor Wilson Batista – Vice-presidente
Bonifácio Mourão
Doutor Jean Freire 
Geraldo Pimenta

Segurança Pública

Sargento Rodrigues – Presidente
Cabo Júlio – Vice-presidente
Fábio Cherem 
João Magalhães
Paulo Guedes

Trabalho, Previdência e Assistência Social

Celinho do Sinttrocel – Presidente
Geisa Teixeira  – Vice-presidente 
André Quintão
Coronel Piccinini
Nozinho

Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Fábio Cherem – Presidente  
Anselmo José Domingos – Vice-presidente
Celinho do Sinttrocel
Gustavo Santana
Gustavo Valadares
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