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Plenário aprova, em 1º turno, pagamento
do piso para os servidores da educação

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 49/18, 
que prevê o pagamento do 
piso salarial nacional aos ser-
vidores da educação em Mi-
nas Gerais, foi aprovada por 
unanimidade, em 1º turno, 
na Reunião Extraordinária 
de Plenário realizada na ma-
nhã de ontem. A votação foi 
acompanhada por servidores 
nas galerias. A proposta, que 

é de autoria de 73 parlamen-
tares e tem o deputado Ro-
gério Correia (PT) como pri-
meiro signatário, passou na 
forma do substitutivo nº 1 da 
comissão especial que anali-
sou a proposição.

O substitutivo nº 1 teve 
como objetivo suprimir a 
menção a leis federais, pre-
sente no texto original, como 
forma de evitar problemas 

futuros, no caso da revoga-
ção de alguma delas. 

A PEC 49/18 inclui na 
Constituição Estadual o artigo 
201-A, o qual determina que o 
vencimento inicial das carrei-
ras dos profissionais de magis-
tério da educação básica não 
será inferior ao valor integral 
vigente, com as atualizações, 
do piso salarial profissional 
nacional dos profissionais do 

magistério público da educa-
ção básica, previsto no inciso 
VIII do caput do artigo 206 da 
Constituição Federal.

A proposição inclui tam-
bém dois parágrafos na Cons-
tituição mineira. O parágrafo 
1º estabelece que a remu-
neração integral do piso será 
concedida para profissionais 
com jornada de trabalho de 
24 horas-aula semanais. 

O parágrafo 2º assegura os 
reajustes na mesma periodici-
dade e no mesmo percentual 
adotado na atualização do piso 
nacional e nomeia as carreiras 
da educação básica no Estado.
2º turno – Ainda ontem, a 
PEC 49/18 voltou à análise da 
comissão especial, que deu 
parecer de 2º turno favorável 
à matéria. O relator e presi-
dente da comissão, deputado 
Durval Ângelo (PT), opinou 
pela aprovação na forma do 
vencido, com a emenda nº 1, 
que apresentou. Ela substi-
tui o termo “horas-aula” por 
“horas”, no parágrafo 1º, para 
evitar equívocos na aplicação 
da futura norma.

Com isso, a proposta está 
pronta para ir a Plenário em 
2º turno, o que deverá ocor-
rer na semana que vem.

Empréstimo também tem votação favorável
O Plenário da ALMG também 
aprovou ontem, na Reunião 
Extraordinária da manhã, o 
Projeto de Lei (PL) 5.011/18, 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo a contrair emprésti-
mo para o pagamento de 
precatórios, até o limite de 
R$ 2 bilhões. O projeto foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Administração Pública, com 
a emenda nº 1, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária.

De autoria do governa-
dor do Estado, a proposição 
pretende adequar a legisla-
ção estadual à possibilidade 
trazida pela Emenda Consti-
tucional (EC) 99, de 2017. A 
norma prevê que os estados, 
o Distrito Federal e os muni-
cípios que, em 25 de março 
de 2015, estavam atrasados 
com o pagamento de seus 
precatórios, poderão quitar, 
até 31 de dezembro de 2024, 
os débitos vencidos e os que 
vencerão no período.

O precatório é uma re-
quisição de pagamento, ex-
pedida pelo Poder Judiciário, 
de determinada quantia de-
vida por um ente federativo, 
após condenação definitiva 
em processo judicial.

Foi definido pela norma 
que esses entes poderão uti-
lizar para quitar seus preca-
tórios, além de recursos or-
çamentários próprios, linhas 
de crédito especial oferecidas 
pela União, diretamente ou 
por intermédio das instituições 

financeiras sob seu controle. A 
esses empréstimos não se apli-
cam quaisquer limites de endi-
vidamento previstos em lei.
Substitutivo – O substituti-
vo nº 1 acrescenta o pará-
grafo 1º ao PL 5.011/18, para 
assegurar que os recursos do 
empréstimo sejam de fato 
aplicados no pagamento de 
precatórios. A emenda prevê 
garantias a serem oferecidas 
pelo Estado para tomar o em-
préstimo. Leia mais sobre o 
Plenário nas páginas 4 e 5

Deputados aprovaram por unanimidade a PEC 49/18, que determina pagamento do piso nacional

Clarissa Barçante
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Comissão constata melhoria na segurança
e na acessibilidade na Rodoviária de BH

As pessoas com deficiência 
visual podem transitar de 
maneira mais segura no Ter-
minal Rodoviário Governador 
Israel Pinheiro, em Belo Hori-
zonte. Em visita ao local, na 
manhã de ontem, a Comis-
são de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
constatou que foram realiza-
das melhorias na segurança 
e na acessibilidade. A comis-
são foi representada por seu 
presidente, deputado Duarte 
Bechir (PSD).

As adequações na Rodo-
viária da Capital foram fei-
tas após solicitação formal 
da comissão, em abril deste 
ano, pouco depois de um 
homem idoso ter caído de 
uma parte elevada do esta-
cionamento, onde não havia 
guarda-corpo. Ele se chama-
va Paulo Ribeiro, tinha defi-
ciência visual e faleceu em 
decorrência dos ferimentos.

Ao constatar as instala-
ções de grades ao redor do 
estacionamento e de novos 
corrimões e trechos de piso 
tátil, Duarte Bechir parabe-
nizou a administração do 
terminal, pela agilidade com 
que foram feitas as obras. 

“Sabemos que o local é 
tombado pelo patrimônio 
municipal, o que torna mais 
lenta qualquer alteração. 
Entretanto, estamos muito 
satisfeitos com o que vimos”, 
afirmou o deputado.

A chefe de gabinete da 
Companhia de Desenvol-
vimento de Minas Gerais 
(Codemig), Denise Vieira, 
relatou que, nos últimos dois 
meses, os cerca de 200 fun-

cionários do terminal foram 
treinados para melhor re-
ceber e orientar as pessoas 
com deficiência. A Codemig 
é responsável pela adminis-
tração da Rodoviária.

Outra sugestão, dada 
pelos próprios usuários e 
encaminhada pela comis-
são, é para que se construa 
uma maquete do terminal, 
adequada às pessoas com 
deficiência visual. Usando a 

maquete, pelo tato, elas con-
seguiriam se situar melhor 
em cada espaço da Rodovi-
ária. Denise Vieira disse que 
o equipamento já foi licitado 
e deverá estar disponível no 
início de 2019. 

A chefe de gabinete da 
Codemig agradeceu ao de-
putado Duarte Bechir por ter 
alertado a administração do 
terminal sobre a necessida-
de das obras. 

Deputado Duarte Bechir verificou obras realizadas na Rodoviária após alerta feito por comissão

Selo para vasilhames passa em comissão
A Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte 
deu parecer favorável, ontem, 
ao Projeto de Lei (PL) 677/15, 
do deputado Roberto Andra-
de (PSB), que institui um selo 
fiscal de controle a ser afixado 
em vasilhames de água. 

A proposta tramita em 1º 
turno. O relator, deputado Fe-
lipe Attiê (PTB), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Antes de ir a Plenário, o projeto 
ainda será apreciado pela Co-
missão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO).
Crack – A Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas deu 

pareceres de 1º turno favo-
ráveis a dois projetos de lei, 
ambos do deputado Antônio 
Jorge (PPS). O PL 3.171/15 
regulamenta a exposição de 
bebidas alcoólicas para o pú-
blico consumidor em estabe-
lecimentos comerciais, a fim 
de que elas fiquem em locais 
distintos das bebidas não al-
coólicas. O relator, deputado 
Léo Portela (PR), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 2, com a emenda 
nº 1. A matéria vai agora à 
Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico.

O outro projeto é o PL 
4.633/17, que altera a Lei 
22.460, de 2016, a qual es-
tabelece diretrizes para o 

atendimento prestado pelas 
comunidades terapêuticas, a 
fim de, entre outras coisas, 
excluir do seu rol de abran-
gência os dispositivos assis-
tenciais de acolhimento ou 
abrigamento de adolescentes 
regidos por parcerias com o 
poder público. O relator, Léo 
Portela, recomendou a apro-
vação na forma do substituti-
vo nº 1. Com isso, a matéria 
está pronta para Plenário.
Audiências – Outras comis-
sões se reuniram para aprovar 
requerimentos de audiência 
pública. A Comissão Extraor-
dinária das Mulheres vai de-
bater a situação das mulheres 
negras, 130 anos após a aboli-
ção da escravatura no Brasil. O 

requerimento é da deputada 
Marília Campos (PT). 

Na Comissão de Partici-
pação Popular, foi aprovada 
audiência para discutir o PL 
4.652/17, do deputado Gilber-
to Abramo (PRB), que institui 
a Política Estadual de Redução 
de Agrotóxicos. A reunião, que 
será em conjunto com a Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
foi requerida pelo deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

Entre os temas a serem 
discutidos pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Re-
gionalização, está a criação 
do Parque Estadual de Rio 
Manso. O requerimento é do 
deputado Paulo Guedes (PT).

Ricardo Barbosa
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Projeto do governador sobre direitos 
creditórios está pronto para Plenário

O Projeto de Lei (PL) 
5.012/18, do governador Fer-
nando Pimentel, já pode ser 
analisado, em 1º turno, pelo 
Plenário da Assembleia Legis-
lativa. A proposição altera a 
Lei 22.914, de 2018, que per-
mite que o Estado antecipe o 
recebimento de dívidas tribu-
tárias e não tributárias, por 
meio da transferência dos 
créditos a pessoas jurídicas 
de direito privado e fundos 

de investimento regulamen-
tados pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM).

As Comissões de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), de 
Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO) anali-
saram ontem o projeto. Os 
relatores, respectivamente 
os deputados Leonídio Bou-
ças (MDB), João Magalhães 
(MDB) e Ulysses Gomes (PT), 

mantiveram o texto original 
da matéria.

A primeira alteração na lei 
promovida pelo PL 5.012/18 é 
a restrição de cessão apenas 
dos créditos vencidos. Após a 
transação, esses créditos se-
riam convertidos de públicos 
em privados e, com isso, o 
devedor passaria a dever não 
mais ao Estado, mas à institui-
ção que os adquiriu. Por essa 
razão, o contribuinte teria di-

reito a uma certidão de regu-
laridade fiscal, ou seja, de que 
está em dia com o fisco, desde 
que não haja outras pendên-
cias em seu nome.

A proposição também 
permite que os créditos se-
jam reajustados por índices 
de mercado e que a institui-
ção privada possa cobrá-los 
judicial e extrajudicialmente. 
Embora o PL 5.012/18 trate de 
“concessão onerosa”, ela não 
especifica parâmetros para a 
negociação entre o Estado e a 
iniciativa privada, com relação 
ao deságio (desconto) que será 
aplicado sobre os créditos.

O Poder Executivo tam-
bém fica isento de qualquer 
responsabilidade sobre os 
créditos cedidos, inclusive 
em relação ao risco de ina-
dimplência.

De acordo com a justifi-
cativa do governador, o ob-
jetivo da proposta é “trazer 
maior segurança jurídica e 
negocial ao Estado e às ins-
tituições cessionárias com 
as quais serão realizadas as 
operações de crédito”, bus-
cando resultados e condições 
econômicas melhores para a 
administração pública.

A FFO foi uma das três comissões da Assembleia a analisar ontem, em 1º turno, o PL 5.012

Luiz Santana

PLC sobre auxílio-saúde tem parecer
Em reunião na manhã de 
ontem, a Comissão de Ad-
ministração Pública deu pa-
recer favorável à aprovação 
do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 78/18. A pro-
posição altera a Lei Com-
plementar 34, de 1994, que 
dispõe sobre a organização 
do Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG), a fim de 
regulamentar a assistência 
à saúde conferida aos seus 
membros. A autoria é do 
procurador-geral de Justiça, 
Antônio Sérgio Tonet.

Antes de seguir para o Ple-
nário em 1º turno, o projeto 
deverá passar ainda pela Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).

O relator da matéria, de-
putado Agostinho Patrus Filho 
(PV), opinou pela aprovação 
na forma original. Na sequên-
cia, o presidente da comissão, 
deputado João Magalhães 
(MDB), anunciou a retirada 
de pauta do Projeto de Lei 
(PL) 5.275/18 – que também 
é do MPMG e que detalha 
como será implementado o 
auxílio tratado no PLC 78/18 
– e do PL 5.181/18, que é do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) e institui os au-
xílios saúde e transporte para 
os servidores do órgão. Eles 
serão analisados em reunião 
posterior da comissão.

Servidores do tribu-
nal e do Ministério Público 

acompanharam a reunião 
com cartazes em defesa da  
aprovação dos dois proje-
tos pela ALMG.
Parecer – O PLC 78/18 
acrescenta parágrafo à lei 
complementar que trata 
do MPMG e dá nova reda-
ção ao inciso XX do artigo 
119, com a finalidade de 
instituir a assistência médi-
co-hospitalar para os mem-
bros do Ministério Público 
de Minas Gerais.

A assistência poderá ser 
prestada direta ou indireta-
mente, mediante a devida 
comprovação dos gastos 
para fins de indenização, a 
qual será limitada a 10% do 
subsídio mensal. Conforme 

o artigo 3º, a lei terá efeito 
retroativo a 1º de fevereiro 
de 2018.

Em seu parecer, o rela-
tor destaca que o objetivo 
principal do projeto é ga-
rantir aos membros do Mi-
nistério Público o direito 
ao recebimento de assis-
tência médico-hospitalar, 
de natureza indenizatória, 
à semelhança dos membros 
do Ministério Público da 
União e da magistratura es-
tadual. Ele acrescenta que a 
proposta é oportuna e conve-
niente ao interesse público, 
“especialmente para a me-
lhoria de um serviço públi-
co prestado pelo Estado ao 
cidadão”.
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Indicação do deputado Durval Ângelo 
ao TCE é aprovada em turno único

A indicação do deputado 
Durval Ângelo (PT) para o 
cargo de conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) foi aprovada, em turno 
único, na Reunião Extraordi-
nária de Plenário da manhã 
de ontem. Atualmente líder 
do Governo na Assembleia, 
o parlamentar foi indicado 
pelo governador Fernando 
Pimentel para ocupar a vaga 
aberta com o falecimento 
da conselheira Adriene An-
drade, em abril. O nome foi 
aprovado por unanimidade 
pelo Plenário.

Após a votação, Durval 
Ângelo agradeceu aos cole-
gas e afirmou que vai “hon-
rar esse voto depois de mais 
de 23 anos de Assembleia”. 
O presidente da ALMG, de-
putado Adalcelver Lopes 
(MDB), disse ter certeza de 
que o colega vai desempe-
nhar um papel fundamental 
para Minas Gerais no TCE.

Professor aposentado, 
Durval Ângelo ingressou na 
Assembleia em 1995 e está 
no sexto mandato consecuti-
vo. Foi presidente da Comis-
são de Direitos Humanos por 
12 anos, além de 2º-vice-pre-

sidente da ALMG, no biênio 
1999-2000.

Ele é autor de leis im-
portantes, como as que 
criaram as políticas de 
combate às discriminações 
racial e étnica e de apoio 

às vítimas de crimes vio-
lentos.

Com a aprovação da in-
dicação, quem assume a vaga 
aberta na ALMG é o deputado 
suplente Tony Carlos (MDB), 
da coligação Minas para Todos.

ALMG aprova PEC do orçamento impositivo
Os deputados votaram fa-
voravelmente, na Reunião 
Extraordinária de Plenário 
de ontem, à Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
34/15, que trata do orçamen-
to impositivo com relação às 
emendas parlamentares. A 
proposição passou em 1º tur-
no, na forma do substitutivo 
nº 1 da comissão especial for-
mada para analisá-la.

De autoria coletiva, ten-
do como primeiro signatário 
o ex-deputado Wander Bor-
ges (PSB), a PEC 34/15, origi-
nalmente, acrescenta dispo-
sitivos aos artigos 159 e 160 
da Constituição do Estado e 
ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias.

O objetivo é tornar 
obrigatória a execução das 
programações previstas nas 
emendas individuais dos 
deputados ao orçamento 
do Estado, até o limite de 
um determinado percentual 

da receita corrente líquida 
(RCL) realizada no exercício 
anterior.

O texto inicial da PEC pre-
via o percentual de 1,2% da 
RCL já para o orçamento de 
2019, mesmo índice da legis-
lação federal (Emenda Cons-
titucional 86, de 2015). Mas 
essa foi uma das mudanças 
introduzidas pelo substituti-
vo nº 1. Diante das dificulda-
des do Estado, o texto apro-
vado propõe 0,6% em 2019, 
0,8% em 2020, 1% em 2021 e 
1,2% a partir de 2022.

Esses índices poderão ser 
revistos caso a reestimativa 
da receita e da despesa re-
sulte no não cumprimento da 
meta de resultado fiscal esta-
belecida na lei de diretrizes 
orçamentárias.

A justificativa da PEC 
esclarece que o sistema 
atual de proposição de 
emendas, que é apenas 
autorizativo, confere um 

poder arbitrário ao gover-
nador na execução do or-
çamento. Isso acabaria por 
“sujeitar os parlamentares 
ao poder dos agentes do 
Executivo, que se utilizam 
dessa situação para reali-
zar barganhas”, conforme 
diz o texto.

O texto aprovado prevê 
que as emendas parlamenta-
res destinem 50% dos recursos 
para ações e serviços públicos 
de saúde. Esse montante será 
computado para fins de cum-
primento de dispositivo cons-
titucional que exige destinação 
mínima para a área. O texto 
original previa 35% para saúde 
e 20% para educação.

Ainda de acordo com a 
proposição, os restos a pagar 
poderão ser considerados 
para fins de cumprimento do 
que está previsto na PEC, até 
o limite de 0,35% da receita 
corrente líquida realizada no 
exercício anterior.

Em até 60 dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), o Poder Executivo deverá 
receber os dados das emendas 
parlamentares, bem como a or-
dem de prioridade das deman-
das de cada deputado.

A execução das emen-
das parlamentares, nos ter-
mos da PEC 34/15, só po-
derá deixar de ser feita em 
situações de impedimentos 
legais e técnicos, o que de-
verá ser tratado em lei com-
plementar. Nesse caso, após 
um trâmite preestabeleci-
do, os recursos poderão ser 
remanejados.

O substitutivo nº 1 ino-
va também em relação ao 
texto original, ao propor 
alterações no artigo 181 da 
Constituição do Estado. O 
objetivo é regulamentar as-
pectos relacionados à restri-
ção de repasses de recursos 
públicos estaduais a municí-
pios inadimplentes.

Após mais de 23 anos na ALMG, Durval Ângelo vai se tornar conselheiro do Tribunal de Contas

 Clarissa Barçante
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Derrubados vetos à proibição de pesquisas
com animais e a porte de arma por agentes

Na Reunião Extraordinária 
da manhã de ontem, o Ple-
nário votou 12 vetos do go-
vernador Fernando Pimentel 
a proposições de lei. Foram 
mantidos três vetos parciais 
e dois vetos totais. Um veto 
parcial foi mantido em parte, 
mas com rejeição ao veto a 
um dos artigos. Foram rejei-
tados, ainda, quatro vetos to-
tais e dois parciais.

Entre os vetos totais der-
rubados, está aquele que in-
cidia sobre a Proposição de 

Lei 23.863, que proíbe o uso 
de animais para desenvolvi-
mento e teste de produtos 
cosméticos e de higiene pes-
soal. Ela é originária do Pro-
jeto de Lei (PL) 2.844/15, dos 
deputados Fred Costa (PEN) e 
Noraldino Júnior (PSC). 

O veto do governador 
trazia a justificativa de que a 
proibição abrupta de expe-
riências e testes sem a de-
finição de métodos alterna-
tivos válidos nacionalmente 
poderia gerar riscos ao de-

senvolvimento da pesquisa 
no setor.

A comissão especial que 
analisaria o veto perdeu o 
prazo regimental. Por isso, o 
deputado Durval Ângelo (PT) 
foi designado em Plenário 
para emitir parecer. Ele opi-
nou pela derrubada do veto, 
uma vez que a vedação ao 
uso de animais nos testes foi 
discutida na ALMG e a socie-
dade se manifestou favora-
velmente à proposta.
Armas – Também foi derru-
bado o Veto Total à Proposi-
ção de Lei 23.861, que trata 
do porte de armas fora de 
horário de serviço por agen-
tes socioeducativos. Nesse 
caso, também houve perda 
de prazo pela comissão es-
pecial e a matéria foi rela-
tada pelo deputado Durval 
Ângelo, que opinou pela ma-
nutenção do veto.

Ele seguiu entendimento 
do governador, o qual salien-
tou que o tema é matéria de 
competência da União. O Ple-
nário optou, no entanto, pela 
derrubada do veto à propo-
sição de lei, que tem origem 

no PL 1.973/15, do deputado 
Cabo Júlio (MDB). 
Corte de árvores – Entre os ve-
tos parciais rejeitados em Ple-
nário, está aquele sobre a Pro-
posição de Lei 23.880, igual-
mente relatado por Durval 
Ângelo devido à perda de pra-
zo da comissão. Oriunda do PL 
665/15, do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), a propo-
sição autoriza órgão competen-
te ou concessionário a realizar 
intervenções, dentro da faixa 
de domínio, nas rodovias esta-
duais e federais com manuten-
ção delegada ao Estado.

O governador vetou al-
guns dispositivos, por consi-
derar que eles podem repre-
sentar risco à proteção am-
biental. Entre as intervenções 
permitidas pela proposição 
de lei, está o corte de árvores 
à beira de rodovias.

Com as derrubadas dos 
vetos, as proposições de lei 
voltam ao governador para 
promulgação. Se isso não 
ocorrer dentro de 48 horas, 
a responsabilidade pela pro-
mulgação passa a ser do pre-
sidente da ALMG.

 Parlamentares votaram ontem 12 vetos do governador

 Clarissa Barçante

ORADORES

Polícia Civil
O deputado Bosco (Avante) 
cobrou que o Governo do Es-
tado reconstitua os efetivos da 
Polícia Civil, especialmente na 
Região do Alto Paranaíba. “O 
grande número de aposentado-
rias repercutiu em todas as de-
legacias do Estado”, comentou 
o deputado. Ele disse esperar 
que essa situação mude com a 

conclusão do curso que formou 
mais de 400 novos investiga-
dores. Bosco também cobrou 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) a recuperação da BR-452, 
que liga os municípios de Araxá 
e Uberlândia. “Até há pouco 
tempo, essa rodovia estava a 
cargo do Estado e estava bem 
conservada. Desde que voltou 

para o Dnit, está em péssimo 
estado”, criticou. O parlamentar 
ainda parabenizou o deputado 
Durval Ângelo pela indicação 
para o cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado. 
Por fim, defendeu a aprovação 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 49/18, que obriga 
o pagamento do piso nacional 
do magistério em Minas.

Educação
A aprovação, em 1º turno, da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 49/18 foi come-
morada pelo deputado Carlos 
Pimenta (PDT). A proposição 
determina o pagamento do piso 
salarial nacional aos servidores 
da educação em Minas Gerais, 
tendo em vista a jornada se-
manal de 24 horas. O deputa-

do afirmou que os mais de 70 
votos favoráveis à PEC, na Reu-
nião Extraordinária de Plenário 
de ontem, provaram ser falsa a 
ideia de que muitos deputados 
estavam trabalhando contra a 
proposta. Em aparte, o deputa-
do João Vitor Xavier (PSDB) dis-
se que a oposição apresentará 
uma emenda à PEC para que o 
piso seja implementado retroa-

tivamente. Carlos Pimenta tam-
bém denunciou que prefeituras 
estão paralisando o transporte 
escolar em consequência da fal-
ta de repasses financeiros do Es-
tado. Além disso, disse ter ficado 
sem palavras diante da bruta-
lidade do acidente que matou 
oito pessoas, ontem, na BR-251. 
“São 130 mortes em três anos 
naquela estrada”, afirmou.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 3h30 Panorama – Violência contra idosos
 4h Assembleia Notícia 
 4h30 Comissão de Direitos Humanos (12/6) – Discussão sobre a 

situação de 67 famílias em Matipó sob risco de despejo
 6h30 Via Justiça – Desarmamento 
 7h Zás – Banda Dom Pescoço 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Violência contra idosos
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h Memória e Poder – Economista Luiz Rogério Mitraud
 13h Mundo Político 

13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral 
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Noções de legística formal e elaboração legislativa, 

com Maria Isabel Gomes Matos (manhã)
 22h Assembleia Notícia (reprise)
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão
9h45

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I) – discu-
tir e votar proposições da comissão 

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

tir e votar parecer sobre o PL 3.001/15 (1º turno), do deputado Isauro Ca-
lais, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os cartórios sediados no Esta-
do incluírem nas escrituras o nome e a inscrição profissional de corretores

• Comissão de Saúde (Auditório SE) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 4.828/17 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder pensão especial aos filhos de pessoas 
atingidas pela hanseníase

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

pareceres sobre 27 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 5.037/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
acrescenta dispositivo à Lei 22.445, de 2016, a qual dispõe sobre a 
educação escolar indígena no Estado

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

• Comissão da PEC 34/15 (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 
sobre a PEC 34/15 (2º turno), do ex-deputado Wander Borges e ou-
tros, que acrescenta dispositivos aos artigos 159 e 160 da Constitui-
ção do Estado e ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de propor a autorização do orçamento impositivo em relação 
às emendas parlamentares. 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições que dispensam Plenário
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 

II) – discutir e votar parecer sobre o PL 563/15 (1º turno), da deputada 
Rosângela Reis, que institui o Programa Estadual de Capacitação e Qua-
lificação Social e Profissional

• Comissão da PEC 34/15 (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 
10h30

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

tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.877/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o 
Fundo Estadual de Defesa Agropecuária

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

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

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

18 horas
• Comissão da PEC 34/15 (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 

10h30

Reunião Ordinária (14 horas)

Indicação 52/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica Dalila Andrade Oliveira para 
compor o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 57/18
Do governador Fernando Pimentel. Indica Evaldo Ferreira Vilela para o 
cargo de presidente da Fapemig. Discussão em turno único

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que contém 
o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno (urgência)


