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Metade dos recursos vão para a saúde
O substitutivo nº 1 ao texto 
da PEC 34/15 aprovado em 
Plenário mantém a defini-
ção de que as emendas par-
lamentares destinem 50% 
dos recursos para ações e 
serviços públicos de saúde. 
Esse montante será compu-
tado para fins de cumpri-
mento de dispositivo cons-
titucional que exige destina-
ção mínima para a área.

Os restos a pagar, por sua 
vez, poderão ser considera-
dos para fins de cumprimen-

to do que está previsto na 
PEC, até o limite de 0,35% da 
receita corrente líquida reali-
zada no exercício anterior.

Em até 60 dias após a pu-
blicação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), o Poder Execu-
tivo deverá receber os dados 
das emendas parlamentares, 
bem como a ordem de priori-
dade das demandas de  cada 
deputado.
Impedimentos – A execução 
das emendas, nos termos da 
PEC 34/15, só poderá deixar 

de ser feita em situações de 
impedimentos legais e técni-
cos, o que deverá ser tratado 
em lei complementar. Nesse 
caso, após um trâmite prees-
tabelecido, os recursos pode-
rão ser remanejados.

A proposição também 
prevê que os três Poderes 
do Estado, além do Ministé-
rio Público de Minas Gerais 
e da Defensoria Pública es-
tadual, manterão na inter-
net relação atualizada das 
programações incluídas por 

emendas individuais na LOA, 
detalhando o estágio da exe-
cução e indicando eventuais 
impedimentos e reduções de 
seu montante.

O substitutivo nº 1 ratifi-
ca, por fim, alterações previs-
tas no texto aprovado em 1º 
turno relativas ao art. 181 da 
Constituição do Estado. O ob-
jetivo é regulamentar aspec-
tos relacionados à restrição 
de repasses de recursos pú-
blicos estaduais a municípios 
inadimplentes.

PEC do orçamento impositivo está
pronta para o 2º turno no Plenário

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 34/15, que 
trata do orçamento impositi-
vo com relação às emendas 
parlamentares, recebeu on-
tem parecer de 2º turno da 
comissão especial da Assem-
bleia Legislativa criada para 
analisá-la. Com isso, a maté-
ria já pode retornar ao Plená-
rio, para votação definitiva.

O relator da proposta e 
vice-presidente da comissão 
especial, deputado João Ma-
galhães (MDB), apresentou 
o substitutivo nº 1 ao texto
aprovado em 1º turno. A pri-
meira votação em Plenário 
foi em Reunião Extraordiná-
ria, na terça-feira (17).

O objetivo da PEC 34/15, 
que tem como primeiro sig-
natário o ex-deputado Wan-
der Borges, é tornar obriga-
tória a execução das progra-
mações previstas nas emen-
das individuais dos deputa-
dos ao orçamento do Esta-
do, até o limite de um deter-
minado percentual da receita 
corrente líquida (RCL) realiza-
da no exercício anterior.

Para tanto, a proposta 
acrescenta dispositivos aos arts. 
159 e 160 da Constituição do 
Estado e ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.
Alterações – O substituti-
vo apresentado pelo relator 
altera os limites relativos à 
aprovação e à execução das 
emendas parlamentares. Na 
forma como a matéria pas-
sou em 1º turno, o limite da 
execução de emendas seria 
escalonado da seguinte ma-
neira: 0,6%, para 2019; 0,8%, 
para 2020; 1%, em 2021; e 

1,2%, a partir de 2022. O de-
putado João Magalhães su-
gere que esse escalonamen-
to seja, respectivamente, de 
0,7%, 0,8%, 0,9% e 1%.

Esses índices poderão 
ser revistos caso a reestimati-
va da receita e da despesa re-
sulte no não cumprimento da 
meta de resultado fiscal esta-
belecida na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

A justificativa da PEC es-
clarece que o sistema atual de 
proposição de emendas, que 
é apenas autorizativo, confere 
um poder arbitrário ao gover-
nador na execução do orça-
mento. Isso acabaria por “su-
jeitar os parlamentares ao po-
der dos agentes do Executivo, 
que se utilizam dessa situação 
para realizar barganhas”, con-
forme diz o texto.

Comissão especial criada para analisar a PEC 34/15 recomendou aprovação na forma de substitutivo

Flávia Bernardo
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Comissão de Saúde dá parecer favorável
a indenização para filhos de hansenianos
A Comissão de Saúde aprovou 
ontem parecer favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 4.828/17, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que originalmente esta-
belece pensão especial, men-
sal, vitalícia e intransferível 
para os filhos de hansenianos. 
Agora, a matéria segue para 
análise da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária (FFO), em 1º turno.

O projeto visa à reparação 
material de danos causados 
às pessoas que foram separa-
das de seus pais, compulsoria-
mente, décadas atrás, quando 
os atingidos pela hanseníase 
eram internados em hospitais-
-colônia. A reunião foi acom-
panhada por representantes 
das colônias de hansenianos 
de Minas Gerais e da Associa-
ção Sindical dos Trabalhado-
res em Hospitais (Asthemg).

O relator e presidente da 
comissão, deputado Carlos Pi-
menta (PDT), opinou pela apro-
vação da proposta na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e  Justiça (CCJ), 
com as emendas nºs 1 e 2, que 
apresentou. O parecer foi lido 
pelo vice -presidente da comis-
são, deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD).

O substitutivo nº 1 alte-
ra o texto e transforma a pen-
são vitalícia, prevista no pro-
jeto original, em indenização. 
Segundo o substitutivo, a in-
denização será paga pelo Es-
tado após processo adminis-
trativo, observados os proce-
dimentos e condições estabe-
lecidos em regulamento, ou 
processo judicial  transitado 

em julgado que comprove a 
segregação compulsória.

A emenda nº 1 acrescen-
ta parágrafo único ao art. 1º do 
substitutivo e prevê que farão 
jus à indenização os filhos se-
gregados de pais com hansenía-
se que foram encaminhados a 
educandários, creches e preven-
tórios, e os que permaneceram 
nas colônias separados dos pais 

e privados do convívio social.
Já a emenda nº 2 acres-

centa dois parágrafos ao art. 
2º, estabelecendo que a in-
denização será concedida so-
mente aos filhos de pessoas 
com hanseníase que recebam 
até quatro salários mínimos e 
àqueles que não recebam be-
nefícios concedidos pela Lei 
Federal 11.520, de 2007.

COMISSÕES

Flávia Bernardo

Texto aprovado pela comissão transforma a pensão vitalícia, prevista no PL original, em indenização

PL cria a categoria escola indígena
A criação da categoria escola 
indígena nos sistemas de en-
sino é o objetivo do Projeto 
de Lei (PL) 5.037/18, que co-
meçou a tramitar na Assem-
bleia Legislativa. De autoria 
do governador Fernando Pi-
mentel, a proposição recebeu 
ontem parecer pela constitu-
cionalidade, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

O objetivo é suprir uma 
lacuna na legislação estadual. 
Para isso, é acrescentado dis-
positivo à Lei 22.445, de 2016, 
que dispõe sobre educação 
escolar indígena no Estado. 
De acordo com a mensagem 
do governador que encami-
nha a matéria, a lei foi fruto 

de uma ampla discussão so-
bre o modelo de currículo es-
colar a ser seguido em comu-
nidades indígenas e primou 
pela autodeterminação e con-
servação das particularidades 
dos indígenas do Estado.

A legislação, contudo, 
não criou mecanismos de 
efetivação da política de edu-
cação indígena no Estado. 
Conforme resolução editada 
em 1999 pelo Conselho Na-
cional de Educação, a efetiva-
ção dessa política passa ne-
cessariamente pela criação 
da categoria escola indígena 
nos sistemas de ensino.

A matéria foi relatada 
pelo presidente da CCJ, depu-

tado Leonídio Bouças (MDB).
Clubes de negros – Também 
recebeu parecer pela constitu-
cionalidade o PL 3.920/16, do 
deputado Rogério Correia (PT), 
que trata da preservação dos 
clubes sociais de negros em 
Minas Gerais. O relator, depu-
tado Durval Ângelo (PT), opi-
nou pela aprovação na forma 
do substitutivo nº 1, que apre-
sentou. O novo texto adapta a 
matéria à técnica legislativa. 

O PL 3.920/16 estabelece 
que os clubes sociais de ne-
gros sediados no Estado serão 
considerados bens imateriais 
do patrimônio cultural do Es-
tado. Também classifica essas 
entidades como associações 

sociais, culturais e recreativas 
voltadas à integração e socia-
bilidade da comunidade ne-
gra e à divulgação das mani-
festações culturais de origem 
africana e afro -brasileira.

Outras proposições que 
receberam aval da CCJ são: PL 
1.223/15, do deputado Gusta-
vo Valadares (PSDB), que ins-
titui a Política de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista; PL 
4.904/18, do deputado Alen-
car da Silveira Jr. (PDT), que 
 trata da formação de bombei-
ros voluntários; e PL 2.285/15, 
do deputado Fred Costa (Patri), 
que proíbe a comercialização e 
o uso de linhas cortantes.
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Projetos preveem criação de política, 
conselho e fundo de defesa agropecuária
O Projeto de Lei (PL) 4.876/17, 
que trata da Política Estadual 
de Defesa Agropecuária (Peda-
gro) e cria o Conselho Estadual 
de Defesa Agropecuária de 
Minas Gerais (Cedagro), teve 
parecer favorável aprovado 
ontem, na Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria. A 
proposição é de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel.

Na reunião, o parecer de 
autoria do presidente da co-
missão, deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB), que não es-
tava presente, foi redistribuído 
para que o deputado Thiago 
Cota (MDB) fizesse a leitura. O 
documento opina pela aprova-
ção, em 1º turno, na forma do 
substitutivo nº 2. A comissão 
anterior, de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), havia apresentado o 
substitutivo nº 1.

O PL 4.876/17 define que 
o poder público estadual exer-
cerá a defesa agropecuária em 
todas as fases do processo pro-
dutivo e da comercialização de 
produtos, subprodutos, resí-
duos e insumos agropecuários 
e agroindustriais, e promove-
rá o controle epidemiológico 
de doenças bacterianas, viró-
ticas e parasitárias em animais 
e plantas, bem como das toxe-
mias por elas causadas.

Caberá ao Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA) 
exercer a defesa sanitária e, 
entre as ações da Pedagro, 
está a gestão do Fundo Esta-
dual de Defesa Agropecuária 
(Fundeagro) – objeto de ou-
tra proposição, o PL 4.877/17 
–, destinado a auxiliar na im-
plementação da política.

Já o Cedagro será vincula-
do à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). Seu obje-
tivo é assegurar a participa-
ção dos agentes de produção 
e de comercialização, bem co-
mo dos consumidores, na for-
mulação do planejamento e 
no acompanhamento da exe-
cução da política de defesa 
agropecuária.
Substitutivos – Assim como 
o substitutivo nº 1, o de nº 
2 busca aprimorar a reda-
ção do texto no aspecto for-
mal e ainda propõe algumas 
mudanças de conteúdo. O 
relator julgou necessário ex-
plicitar, na proposição, que a 
política será implantada me-
diante gestão dos recursos 
do Fundeagro, bem como de 
outros recursos destinados a 
ela. Outra alteração preten-
dida é o aprimoramento das 
competências do conselho, 

sobretudo no que se refere à 
formulação de normas de de-
fesa agropecuária. 
Fundeagro – O PL 4.877/17, 
também do governador, que 
cria o Fundeagro, recebeu 
igualmente parecer favorá-
vel, na reunião de ontem da 
Comissão de Agropecuária. 
Também relator desse pro-
jeto, Antonio Carlos Arantes 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 2. O 
novo texto faz adequações na 
técnica legislativa e visa apri-
morar a operacionalização da 
gestão de recursos do fundo. 

O relator também explici-
ta as ações do Fundeagro, en-

tre as quais estão o combate 
a doenças e pragas de emer-
gência sanitária e animal, a 
fiscalização de estabelecimen-
tos ou locais de interesse pa-
ra a agricultura e a pecuária, e 
a indenização a produtores ru-
rais na hipótese de emergên-
cia sanitária prevista em pro-
gramas do IMA.

O deputado destacou 
que um fundo de defesa pa-
ra as atividades agropecuá-
rias é uma exigência da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e um mecanismo im-
portante para a garantia da 
saúde pública e da expansão 
econômica.

Proposição altera registro de imóveis
Está pronto para ir a Plená-
rio, em 1º turno, o Projeto 
de Lei (PL) 3.001/15, do de-
putado Isauro Calais (MDB). 
A proposição dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os cartó-
rios mineiros incluírem, nas 
escrituras públicas, o nome 
e a inscrição no Conselho Re-
gional de Corretores de Imó-
veis (Creci) da pessoa física 
ou jurídica responsável pela 
intermediação de negócios 
imobiliários. Ela recebeu on-
tem parecer favorável da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).

Além da  obrigatoriedade 
de inclusão do nome e do nú-

mero de inscrição no  Creci na 
escritura, o PL 3.001/15 es-
tabelece que, nos casos em 
que não haja intermediação, 
isso também deverá ser ex-
plicitado no documento.

A matéria institui, ainda, o 
pagamento de multa no caso 
de descumprimento da lei. Os 
principais objetivos da propos-
ta são proteger os compradores 
de profissionais clandestinos e 
aumentar a arrecadação de im-
postos, garantidos por meio do 
registro dos profissionais.

O relator do projeto foi 
o deputado Ivair Nogueira 
(MDB), que manteve o texto 
original.

Instrumentos de defesa agropecuária tiveram aval de comissão

PL analisado na FFO inclui nome de corretor em escritura

Daniel Protzner

Ricardo Barbosa

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de Arcos
10 horas

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

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar 
pareceres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza 
o Poder Executivo a realizar operação de crédito

11h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 5.302/18 (1º turno), do governador Fernando Pimen-

tel, que dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou 
desistir da ação em curso e cria a Câmara de Prevenção e Resolução 
Administrativa de Conflitos

12h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 5.302/18 (1º turno), do governador Fernando Pimen-
tel, que dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou 
desistir da ação em curso e cria a Câmara de Prevenção e Resolução 
Administrativa de Conflitos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Participação feminina na política, com 
Polianna Pereira dos Santos

 0h45 Minas é Muitas – Pará de Minas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (13/3) – Debate 

referente ao PL que dispõe sobre a distribuição da parcela da 
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios

 5h45 Minas é Muitas – Cataguases 
 6h30 Memória e Poder – Economista Luiz Rogério Mitraud
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Monte Alegre de Minas
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 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 Memória e Poder – Economista Luiz Rogério Mitraud
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – 10 anos da Lei Seca
 20h Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (11/6) – Discussão sobre opções de tratamento 
para quem tem bexiga neurogênica

 22h Assembleia Notícia 
 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
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)

Comissão Pró-Ferrovias aprova visitas
a trechos e equipamentos ferroviários

Os deputados da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras pretendem visitar 
diversos trechos, oficinas e 
equipamentos ferroviários 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) e no 
interior do Estado. Requeri-
mentos nesse sentido foram 
aprovados em reunião reali-

zada ontem na ALMG. 
As solicitações, assina-

das pelos deputados João 
Leite (PSDB), Roberto Andra-
de (PSB), Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB) e Glaycon Franco 
(PV) e pela deputada Marí-
lia Campos (PT), pedem visi-
tas aos seguintes locais: Belo 
Horizonte, nos Bairros Horto 

e Belvedere; Conselheiro La-
faiete (Região Central); Bru-
madinho (RMBH); e Sete La-
goas (Região Central). Ou-
tro requerimento, da depu-
tada Marília Campos, acres-
centou o município de Con-
tagem (RMBH) à lista.
Agrotóxicos – A Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável tam-
bém se reuniu ontem para 
aprovar requerimentos. Um 
deles, do deputado Doutor 
Jean Freire (PT), prevê au-
diência conjunta com a Co-
missão de Participação Popu-
lar para debater o Projeto de 
Lei 4.652/17, do deputado 
Gilberto Abramo (PRB).

COMISSÕES


