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ALMG aprova a criação da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Mulher

O Plenário aprovou em 2º 
turno, em Reunião Extraor-
dinária realizada na noite de 
ontem, o Projeto de Resolu-
ção (PRE) 49/17, de autoria 
da Mesa da Assembleia, que 
cria a Comissão Permanente 
de Defesa dos Direitos da 
Mulher. O projeto, aprovado 
com a emenda nº 1, altera 
a Resolução 5.176, de 1997, 
que contém o Regimento In-
terno da ALMG.

Criada extraordinariamen-
te em 2015 e atuando desde 
então, a Comissão das Mu-
lheres tem discutido a situa-
ção das mulheres e a neces-
sidade de maior participação 
feminina na política. Para dar 
continuidade ao encaminha-
mento dessas questões, ela 
será transformada em comis-
são permanente.

O texto aprovado define 
as matérias de competência da 
comissão, como as seguintes: a 
promoção da igualdade entre 
homens e mulheres; o comba-
te à discriminação de qualquer 
natureza; o estímulo à amplia-
ção da representação feminina 
na política; o fomento a políti-
cas públicas, sociais e econô-
micas pertinentes às mulhe-

res; a promoção da autonomia 
das mulheres e o combate às 
violências e ao feminicídio; e a 
garantia de espaços de visibili-
dade e discussão de temáticas 
que impactam a vida das mu-
lheres em diferentes áreas.

A emenda nº 1 ao PRE 
49/17, de autoria da depu-
tada Marília Campos (PT), 
faz ajustes nas competências 

da Comissão de Direitos Hu-
manos, atualmente respon-
sável pelas discussões refe-
rentes à defesa dos direitos 
da mulher. Essa atribuição 
passa a ser da nova comis-
são permanente, criada pelo 
projeto de resolução.

Atualmente, a Assem-
bleia Legislativa tem seis 
deputadas, no conjunto de 

77 parlamentares. São elas: 
Arlete Magalhães (DC), Ce-
lise Laviola (MDB), Geisa 
Teixeira (PT), Ione Pinheiro 
(DEM), Marília Campos (PT) 
e Rosângela Reis (Pode). A 
Comissão Extraordinária 
das Mulheres é presidida 
por Marília Campos e tem 
Geisa Teixeira na condição 
de vice-presidenta.

PEC do piso salarial recebe substitutivo
Também na Reunião Extraor-
dinária de Plenário da noite de 
ontem, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 49/18, 
que constava da pauta para 
votação em 2º turno, recebeu 
o substitutivo nº 1 ao vencido.
Por isso, a matéria retorna à 
apreciação da comissão es-
pecial criada para analisá-la, a 
qual vai emitir parecer sobre 
essa alteração. O substitutivo 
é de autoria do deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB).

A PEC 49/18 prevê o paga-
mento do piso salarial nacional 

aos servidores da educação em 
Minas Gerais. Ela é assinada 
pelo 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia (PT), 
e outros 72 parlamentares. 

O objetivo da proposição 
é incluir na Constituição Es-
tadual o artigo 201-A, o qual 
determina que o vencimen-
to inicial das carreiras dos 
profissionais de magistério 
da educação básica não será 
inferior ao valor integral vi-
gente, 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.

Ela inclui também dois 
parágrafos na Constituição 
Mineira. O parágrafo 1º es-
tabelece que a remuneração 
integral do piso será conce-
dida para profissionais com 
jornada de trabalho de 24 
horas semanais. O parágra-
fo 2º assegura os reajustes 
na mesma periodicidade e 
percentual adotados na atu-
alização do piso nacional e 

nomeia as carreiras da edu-
cação básica no Estado.

O substitutivo nº 1 ao 
vencido estabelece a retroati-
vidade do pagamento do piso 
nacional ao ano de 2017 e 
obriga o Governo do Estado a 
pagar a diferença relativa aos 
retroativos ainda em 2018.

A Comissão da PEC 49/18 
tem reuniões convocadas para 
hoje, a fim de analisar o subs-
titutivo. Ela deverá ser votada 
em 2º turno em Plenário ama-
nhã. Leia mais sobre a reu-
nião de Plenário na página 2

Willian Dias

Aprovação do projeto que torna permanente a Comissão das Mulheres foi comemorada em Plenário



2 • terça-feira – Assembleia Informa 24 de julho de 2018PLENÁRIO

Aprovada autorização para empréstimo 
destinado ao pagamento de precatórios

Foi aprovado ontem pelo 
Plenário da ALMG, na Reu-
nião Extraordinária realizada 
à noite, o Projeto de Lei (PL) 
5.011/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que autoriza 
o Poder Executivo a contrair 
empréstimo para o pagamen-
to de precatórios, até o limi-
te de R$ 2 bilhões. O projeto 
passou em 2º turno, sem al-
terações em relação ao texto 
aprovado em 1º turno.

De autoria do governa-
dor do Estado, a proposição 
pretende adequar a legis-
lação estadual à possibili-
dade trazida pela Emenda 
Constitucional (EC) 99, de 
2017. A norma prevê que os 
estados, o Distrito Federal 
e os municípios 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.

O valor principal e os 
eventuais rendimentos do 

empréstimo serão deposi-
tados em conta específica 
de titularidade do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
para assegurar que os re-
cursos sejam de fato utili-
zados para o pagamento de 
precatórios.

O Poder Executivo vai 
oferecer, como garantia para 
a realização da operação de 
crédito, cotas e participa-
ções de impostos federais a 
que faz jus.

O orçamento do Estado 
consignará, anualmente, re-
cursos necessários ao aten-
dimento das despesas e dos 
demais encargos decorrentes 
do empréstimo.

Como foi aprovado em 2º 
turno, o PL 5.011/18 poderá 
seguir para a sanção do go-
vernador Fernando Pimentel, 
após sua apreciação pela Co-
missão de Redação e a subse-
quente aprovação da redação 
final da matéria no Plenário.

PL sobre créditos passa em 1º turno
Outra proposição aprovada 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário de ontem foi o PL 
5.012/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que passou 
em 1º turno. Ele altera a Lei 
22.914, de 2018, que permite 
que o Estado antecipe o rece-
bimento de dívidas tributárias 
e não tributárias, por meio 
da transferência dos créditos 
a pessoas jurídicas de direito 
privado e fundos de investi-
mento regulamentados pela 
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). Foi mantido o tex-
to original do projeto.

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 seriam con-
vertidos de públicos em pri-
vados e, com isso, o devedor 
passaria a dever não mais ao 
Estado, mas à instituição que 
os adquiriu. Por essa razão, 
o contribuinte teria direito 
a uma certidão de regulari-
dade fiscal, ou seja, de que 
está em dia com o fisco, se 
não houver 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 (des-
conto) que será aplicado so-
bre 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.

Com a aprovação pelos 
parlamentares em 1º turno, 
o PL 5.012/18 retorna agora 
à Comissão de Administração 
Pública da ALMG para sua 
apreciação em 2º turno, an-
tes de estar pronto para dis-
cussão e votação definitivas 
em Plenário.

Duas indicações do go-
vernador, que também esta-
vam na pauta de ontem, ti-
veram sua apreciação adiada 
a requerimento do deputado 
Gustavo Valadares (PSDB).

Dois projetos do governador Fernando Pimentel foram aprovados na Reunião Extraordinária de ontem

Willian Dias 
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ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

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

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

PL 3.930/16
Do deputado Doutor Jean Freire. Institui o Dia Estadual da Viola Caipi-
ra. Discussão em turno único

PL 398/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Acrescenta dispositivo à Lei 14.184, 
de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da 
administração estadual. Discussão em 2º turno

PL 895/15
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política de Prevenção e Con-
trole do Diabetes em Crianças e Adolescentes. Discussão em 2º turno

PL 960/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Torna obrigatório o oferecimento 
de cardápios em braile. Discussão em 2º turno

PL 1.083/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Limita o acesso aos dados de bole-
tins de ocorrência. Discussão em 2º turno

PL 2.728/15
Do deputado Antônio Jorge. Dispõe sobre a qualificação de entidades 
de direito privado sem fins lucrativos como organização social de saú-
de. Discussão em 2º turno

Auxílios para servidores da Justiça e do 
MPMG recebem pareceres favoráveis

A Comissão de Administração 
Pública emitiu ontem parece-
res de 1º turno favoráveis aos 
Projetos de Lei (PLs) 5.181/18 
e 5.275/18, que concedem, 
respectivamente, auxílios aos 
servidores do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG) e 
do Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG). O relator 
de ambas as matérias foi o de-
putado Dirceu Ribeiro (Pode), 
que opinou pela aprovação 
dos projetos em sua forma 
original. Antes de seguirem 
para o Plenário, eles deverão 
ser analisados pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

O PL 5.181/18, de autoria 
do Tribunal de Justiça, institui 
os auxílios saúde e transporte 
para os servidores da institui-
ção, retroativamente a janeiro 
de 2017. O auxílio-saúde será 
devido aos servidores efetivos 

em atividade ou aposentados, 
aos pensionistas e aos ocu-
pantes de cargos comissiona-
dos. O valor do benefício será 
de R$ 200 para servidores 
com idade até 40 anos; de R$ 
250 para servidores entre 41 
e 50 anos; e de R$ 300 para 
servidores acima de 51 anos. 
Já o auxílio-transporte será de 
R$ 150, sendo devido aos ser-
vidores em atividade, sejam 
efetivos ou comissionados.

A estimativa do impac-
to financeiro dos benefícios, 
que deverão ser pagos men-
salmente, é de R$ 50 mil, em 
2018; de R$ 603 mil, em 2019; 
e de R$ 604 mil, em 2020.

O PL 5.275/18, de autoria 
do procurador-geral de justi-
ça, prevê o pagamento de au-
xílio-saúde aos servidores do 
Ministério Público, também 
retroativo a 2017. Segundo a 
proposição, cada servidor re-

ceberá, mensalmente, R$ 450, 
incorporado nesse montante 
o valor de R$ 150 equivalente 
ao auxílio-transporte.

Farão jus ao benefício os 
servidores efetivos ativos ou 
aposentados e os ocupantes 
de cargos comissionados. A 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) sugeriu, por meio 

do substitutivo nº 1, que o 
pagamento não alcançasse 
os aposentados e que fosse 
excluída a possibilidade de re-
ajuste do benefício por ato do 
procurador-geral de Justiça. 
No entanto, o relator não con-
siderou essas modificações 
pertinentes e opinou pela re-
jeição do substitutivo nº 1.

Comissão de Administração analisou projetos sobre benefícios

Daniel Protzner

Defesa agropecuária é tema de projeto
O Projeto de Lei (PL) 4.876/17, 
do governador Fernando Pimen-
tel, que trata da Política Estadual 
de Defesa Agropecuária (Peda-
gro) e cria o Conselho Estadual 
de Defesa Agropecuária de Mi-
nas Gerais (Cedagro), também 
recebeu ontem parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Administração Pública.

O parecer do relator, de-
putado Dirceu Ribeiro (Pode), 

é pela aprovação da matéria 
na forma do substitutivo nº 3, 
que apresentou. Agora, a pro-
posição está pronta para ser 
analisada pelo Plenário. O novo 
texto contempla sugestões da 
Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

A defesa agropecuária 
busca efetuar a prevenção, o 
controle e a erradicação de 
doenças e pragas de animais e 

vegetais, assim como assegu-
rar a qualidade de produtos e 
insumos deles derivados.

O projeto define que o 
Poder Executivo exercerá essa 
atividade por meio do Insti-
tuto Mineiro de Agropecuá-
ria (IMA). Entre as ações da 
política, estão a fiscalização 
de eventos agropecuários, a 
execução de programas de 
educação sanitária e a gestão 

do Fundo Estadual de Defesa 
Agropecuária (Fundeagro).

O conselho será vincula-
do à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa). Sua criação 
visa assegurar a participação 
dos agentes de produção e 
de comercialização, bem como 
dos consumidores, na formula-
ção e no acompanhamento da 
política de defesa agropecuária.
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ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 1h Segunda Musical – Duo Alarte, com Ana Zivkovic e Alessandro 

Fonseca
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia (17/4) – 

Debate os impactos da implantação de eletrodos no Sistema de 
Transmissão Xingu-Rio

 5h50 Palestra – Ódio à democracia, com Ângela Marques
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Catas Altas 
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões / Plenário
 12h30 Via Justiça – Portabilidade de crédito 
 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 Assembleia ao Vivo / Plenário 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Perigos em cavernas 
 20h Comissão de Segurança Pública (12/6) – Entrega de votos de 

congratulações à HR Indústria e Comércio de Eletrônicos 
20h35  Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 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 (cont.)

TV ASSEMBLEIA

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conta-

gem) – visita à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
de Contagem para debater a manutenção da concessão das bolsas de 
estudo concedidas a alunos com deficiência matriculados na Escola 
Comum Viver. Requerimento: deputados Duarte Bechir, Ione Pinheiro 
e Nozinho

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.012/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários do Estado

10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho III) – discutir e votar parecer so-

bre a PEC 49/18 (2º turno), do deputado Rogério Correia e outros, 
que acrescenta o artigo 201-A à Constituição Estadual, a fim de de-
terminar o pagamento do piso salarial nacional aos servidores da 
educação em Minas

13 horas
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Olivei-

ra) – cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

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

• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 10h15
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições 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 (Auditório 
SE) – 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

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

votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 3.578/16 (1º turno), do deputado Antonio Carlos Arantes, que 
dispõe sobre a política estadual de incentivo às startups

15h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 10 horas
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

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

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) – 
debater as alterações introduzidas pelo Convênio ICMS 50/18, de 2018, 
que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pesso-
as com deficiência. Requerimento: deputado Duarte Bechir

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

18h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 10h15

18h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 10 horas

PL 2.906/15
Do deputado Isauro Calais. Dispõe sobre a afixação de aviso referente 
ao recebimento da indenização do Dpvat nos hospitais públicos e pri-
vados conveniados ao SUS. Discussão em 2º turno

PL 3.119/15
Do deputado Felipe Attiê. Institui a Política de Incentivo à Construção 
de Cisternas nas Propriedades Rurais. Discussão em 2º turno

PL 4.448/17
Da deputada Rosângela Reis. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Vermelho Novo. Discussão em 2º turno

PL 4.392/17
Do deputado Paulo Guedes. Acrescenta dispositivo à Lei 14.171, de 
2002, que cria o Idene. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


