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PL sobre direitos creditórios recebe
alterações para 2º turno em Plenário

Substitutivo a PEC do piso é rejeitado

mineiros, a título de pagamen-
to de transferências obrigató-
rias também em atraso.

Outra alteração trazida 
pelo substitutivo é o incenti-
vo para que os contribuintes 
que adquirirem mercadorias 
exijam do estabelecimento co-
mercial a nota fiscal. Os consu-
midores poderão receber cré-
ditos de até 30% do ICMS re-
colhido e concorrer a prêmios.

tração promove diversas ino-
vações, como a destinação 
dos recursos decorrentes da 
cessão de crédito proposta. 
De acordo com o substituti-
vo, 30% da receita originária 
da transmissão dos créditos a 
que o Estado tem direito irão 
para o Tribunal de Justiça, para 
abater valores em atraso rela-
tivo aos duodécimos, e 70% 
se destinarão aos municípios  

tou o substitutivo nº 1 ao tex-
to aprovado em 1º turno.

O projeto altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual 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 pri-
vado e fundos de investimento.

O novo texto proposto 
pela Comissão de Adminis-

O Projeto de Lei (PL) 5.012/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, está pronto para ser 
analisado de forma definitiva 
em Plenário. Em reunião na 
noite de ontem, a Comissão 
de Administração Pública 
aprovou parecer de 2º turno 
favorável à proposição. O re-
lator da matéria e presidente 
da comissão, deputado João 
Magalhães (MDB), apresen-

Ricardo Barbosa

Sugestão de novo texto foi examinada pela comissão especial criada para analisar a PEC 49/18 

do deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), a falta de repasses, 
por parte do governo de Minas, 
ao Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares, e atrasos 
em pagamentos extras devidos 
aos praças da Polícia Militar. 

Na Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia, foi apro-
vado requerimento de audiên-
cia para debater a contribuição 
de Paulo Freire para a educação 
brasileira. A solicitação é do de-
putado Rogério Correia.

Na Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistência 
Social, recebeu parecer favo-
rável o PL 563/15, que institui 
o Programa de Capacitação e
Qualificação Social e Profis-
sional. A matéria, de autoria 
da deputada Rosângela Reis 
(Pode), tramita em 1º turno. 
Audiências – Outras duas co-
missões se reuniram para apro-
var requerimentos de audiên-
cia. A Comissão de Segurança 
Pública vai debater, a pedido 

senvolvimento de startups, 
prevista pelo PL 3.578/16, 
dos deputados Antonio Car-
los Arantes e Dalmo Ribeiro 
Silva, ambos do PSDB, rece-
beu o aval da Comissão de 
Desenvolvimento Econômi-
co. A comissão também deu 
parecer de 1º turno favorável 
ao PL 4.029/17, do deputado 
Rogério Correia, que institui 
a Zona da Mata como Polo 
Agroecológico e de Produção 
Orgânica. 

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 49/18, que pre-
vê o pagamento do piso sala-
rial nacional aos servidores da 
educação em Minas Gerais, 
retorna ao Plenário para dis-
cussão e votação em 2º turno. 
A comissão especial formada 
para analisar a matéria rejei-
tou ontem o substitutivo nº 1 
ao vencido, apresentado em 
Plenário na segunda-feira (23) 
pelo deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) e por outros 49 par-
lamentares. O parecer do re-
lator, deputado Durval Ângelo 
(PT), foi pela aprovação na for-
ma do vencido, com a emenda 
nº 1. A PEC 49/18 é assinada 
por 73 parlamentares, tendo o 
deputado Rogério Correia (PT) 
como primeiro signatário.

De acordo com o relator, 
o substitutivo “dificulta, invia-
biliza e retira das categorias da 
educação a possibilidade de 
ter o piso”. O texto rejeitado 
estabelecia a retroatividade 
do pagamento do piso nacio-
nal ao ano de 2017 e obrigava 
o governo do Estado a pagar a
diferença relativa aos retroa-
tivos ainda em 2018.
Outros projetos – Mais duas 
comissões analisaram proje-
tos de lei, ontem. A política 
estadual de estímulo, in-
centivo e promoção ao de-
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Nova regra para revenda de veículos
prejudica as pessoas com deficiência

COMISSÕES

brou que o Estado de São Pau-
lo não ratificou as alterações 
do convênio. “Torço para que 
Minas não concorde também e 
que o conselho seja forçado a 
rever isso”, disse. Os deputados 
Elismar Prado (Pros) e Nozinho 
(PDT) apoiaram o colega.

A comissão aprovou re-
querimento para visitar a Se-
cretaria de Estado de Fazen-
da, a fim de discutir o assunto 
com o governo do Estado.

ções necessárias nos carros 
acabam elevando os custos. 
Ainda assim, conseguimos 
que as montadoras retiras-
sem itens que encareciam os 
carros, para que o valor do ve-
ículo se enquadrasse dentro 
do exigido. A verdade é que o 
Confaz não tem sido um par-
ceiro das pessoas com defici-
ência”, ressaltou. 

Sobre a mudança no prazo 
de revenda, o parlamentar lem-

neficiado pela medida. “Um 
carro com câmbio automático 
não é um luxo, mas sim uma 
necessidade para a pessoa 
conseguir dirigir. Se não com-
prar com esse câmbio, terá de 
fazer adaptação e isso custará 
muito. E aí, tendo de espe-
rar quatro anos, revende no 
máximo a preço de mercado. 
Esse investimento não retor-
nará”, declarou.

O despachante Jackson 
de Oliveira Santos afirmou 
que o Confaz não ouve re-
presentantes de pessoas com 
deficiência antes de decisões 
como essa. 

O ex-vereador Leonardo 
Matos fez críticas à instabili-
dade na determinação do pra-
zo. “No passado, era de três 
em três anos. Mudou para 
dois e agora aumentou para 
quatro. As regras não podem 
mudar o tempo todo”, frisou.

O deputado Duarte Be-
chir criticou também o limite 
de R$ 70 mil para o valor dos 
veículos. “Esse valor está de-
fasado, pois muitas modifica-

Participantes de audiência rea- 
lizada na tarde de ontem 
na ALMG criticaram o au-
mento no prazo de revenda 
de veículos adquiridos por 
pessoas com deficiência. 
Esse é um dos pontos do 
Convênio ICMS 50/18, do 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), 
que concede isenção do Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços nas 
vendas de veículos destinados 
a esse público. O prazo para a 
revenda desses veículos, que 
era de dois anos, passou a ser 
de quatro anos. O assunto foi 
discutido pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, a requeri-
mento de seu presidente, de-
putado Duarte Bechir (PSD).

O titular da Coordena-
doria Especial de Apoio e As-
sistência à Pessoa com Defi- 
ciência (Caade), Eustáquio 
José dos Reis, disse que a de-
cisão de estender o prazo não 
foi técnica e traz prejuízos ao 
público que deveria ser be-

veram acesso a escolas da nos-
sa rede municipal. E não vamos 
abandoná-las agora. A proposta 
é que elas passem a estudar em 
uma instituição que presta ser-
viço similar, a Fundação Dom 
Bosco”, disse Marcelo Lino. 

Estavam presentes na reu-
nião alguns pais de estudantes 
beneficiados e Vera Diniz, uma 
das coordenadoras da Escola 
Comum Viver, que atende qua-
tro dos alunos. De acordo com 
ela, há risco de fechamento da 
instituição.

O deputado Duarte Bechir 
(PSD), presidente da comissão, 
salientou que é necessário ba-
talhar para que nenhuma esco-
la especial feche as portas. Ele 
acrescentou que nem todas as 
instituições de ensino regulares 
estão preparadas para receber 
as pessoas com deficiência.

parte de um programa criado 
pela Prefeitura de Contagem há 
mais de duas décadas, segun-
do Marcelo Lino. Inicialmente, 
mais estudantes eram bene-
ficiados, mas a administração 
municipal tem adotado a políti-
ca de educação inclusiva, a qual 
prevê que os estudantes com 
deficiência sejam atendidos 
pelas escolas regulares. Assim, 
aqueles que recebiam a bolsa, 
ao abrir mão do auxílio, não fo-
ram substituídos por outros es-
tudantes, restando apenas dez 
deles no programa.

Os alunos frequentam atu-
almente duas escolas de Belo 
Horizonte. As bolsas custam en-
tre R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil men-
sais cada uma. “Nós reconhe-
cemos a dívida histórica que 
temos com essas pessoas, que, 
quando eram crianças, não ti-

deficiência oferecidas pelo mu-
nicípio. A situação foi discutida 
ontem pela manhã, em visita 
da Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia à secretaria.

Os dez alunos contem-
plados já são adultos e fazem 

O secretário municipal de Di-
reitos Humanos e Cidadania de 
Contagem (Região Metropolita-
na de Belo Horizonte), Marcelo 
Lino, afirmou que vai buscar 
uma saída política para evitar 
o cancelamento de dez bolsas 
de ensino para pessoas com 

Comissão tenta evitar fim de bolsas

Mudança em convênio foi alvo de críticas em audiência pública

Sarah Torres

Deputado visitou a Secretaria de Direitos Humanos de Contagem

Flávia Bernardo
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (9h30)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 49/18

Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o art. 201-A à 
Constituição Estadual, a fim de determinar que o vencimento dos 
servidores da educação não seja inferior ao piso salarial nacional. 
Votação 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. Votação em 2º turno

PEC 34/15
Do ex-deputado Wander Borges e outros. Acrescenta dispositivos aos 

arts. 159 e 160 da Constituição do Estado e ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de propor a autorização do orça-
mento impositivo em relação às emendas parlamentares. Discussão 
em 2º turno

PL 5.189/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e a execução da Lei Orçamentária para o exercício de 
2019. Discussão em turno único

PLC 25/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre a prevenção e a pu-
nição do assédio moral na administração pública estadual cometido 
contra militar. Discussão em 2º turno

PL 5.012/18

Deputados votaram ontem, em Plenário, projetos e indicações

Daniel Protzner

Aprovado projeto que cria programa de 
parcerias entre Estado e terceiro setor

recebam os valores corres-
pondentes às suas férias-
-prêmio quando se aposen-
tarem ou quando elas forem 
indeferidas por necessidade 
de serviço.

Também foi recebida em 
Plenário mensagem do go-
vernador Fernando Pimen-
tel encaminhando o Projeto 
de Lei (PL) 5.329/18, o qual 
autoriza abertura de crédi-
to suplementar em favor do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, até o valor de R$ 212 
milhões, e do Fundo Espe-
cial do Poder Judiciário, até 
a quantia de R$ 63 milhões. 

O governador encami-
nhou, ainda, três propostas 
de emenda ao PL 5.000/18, 
de sua própria autoria, que 
institui as carreiras do Grupo 
de Atividades de Pesquisa e 
Ensino em Políticas Públicas 
do Executivo. 

da Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais 
(Fapemig) e de Dalila de Oli-
veira para compor o Conse-
lho Estadual de Educação.

Outros dois projetos 
aprovados em 2º turno tra-
tam de doações de imóveis.
Auxílio-saúde – Na Reunião 
Ordinária, à tarde, o Plenário 
recebeu ofício do procura-
dor-geral de Justiça, Antônio 
Sérgio Tonet, por meio do 
qual ele encaminha emenda 
ao Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 78/18, de sua 
autoria, que regulamenta 
a assistência à saúde para 
membros do Ministério Pú-
blico de Minas Gerais. A ma-
téria tramita na ALMG e está 
na pauta da reunião de hoje 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

A emenda permite que 
promotores e procuradores 

Também foi aprovado 
em 2º turno o PL 2.906/15, 
do deputado Isauro Calais 
(MDB). A matéria determi-
na que hospitais públicos e 
privados conveniados ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
afixem aviso para informar 
sobre o direito à indenização 
do Seguro contra Danos Pes-
soais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terres-
tres (Dpvat).
Cisternas – De autoria do 
deputado Felipe Attiê (PTB), 
passou em 2º turno o PL 
3.119/15, que institui polí-
tica estadual de incentivo e 
apoio à construção de cister-
nas em propriedades rurais. 
O objetivo é estimular o uso 
racional da água. A política 
é voltada para agricultores 
familiares, famílias em situa-
ção de extrema pobreza resi-
dentes nas comunidades ru-
rais e povos e comunidades 
tradicionais.

Do deputado Doutor 
Jean Freire (PT), foi apro-
vado em 2º turno o PL 
3.930/16, que institui o Dia 
Estadual da Viola Caipira, a 
ser comemorado em 28 de 
agosto, data de nascimento 
de Renato Andrade, conside-
rado um dos mestres desse 
instrumento.

De autoria do governa-
dor, os deputados aprova-
ram, em turno único, duas 
indicações: de Evaldo Vilela 
para o cargo de presidente 

Foi aprovada em 2º turno, 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário realizada na manhã 
de ontem, a criação do Pro-
grama de Descentralização 
da Execução de Serviços para 
as Entidades do Terceiro Se-
tor, a ser implementado por 
meio da parceria entre o Es-
tado e as entidades qualifi-
cadas como organizações da 
sociedade civil de interesse 
público (Oscips), organiza-
ções sociais (OS) e serviços 
sociais autônomos (SSAs). O 
Projeto de Lei (PL) 2.728/15, 
que inclui a iniciativa e cuja 
autoria é do deputado An-
tônio Jorge (PPS), passou na 
forma do substitutivo nº 2 ao 
vencido, apresentado pelo 
próprio autor.

O texto aprovado amplia 
o alcance do projeto, ao in-
corporar o conteúdo do PL 
4.826/17, do governador 
Fernando Pimentel, que tra-
ta do programa de descen-
tralização da execução de 
serviços para as entidades 
do terceiro setor. 
Segurança – Ainda na Reu-
nião Extraordinária, o Plená-
rio aprovou outras seis propo-
sições. Do deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), foi aprovado 
em 2º turno o PL 1.083/15, 
que limita o acesso aos dados 
de boletins de ocorrência e 
prevê medidas de proteção 
a vítimas, testemunhas, poli-
ciais e agentes de segurança 
envolvidos no registro. 

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira)  

– cessão de espaço
9h30

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PLC 78/18 (1º turno), do procurador-geral 
de Justiça, que altera a Lei Complementar 34, de 1994, a qual dispõe 
sobre a organização do Ministério Público de Minas Gerais

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o 
Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto 
à doação de sangue

• 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
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 5.000/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Pesquisa e Ensino em 
Políticas Públicas

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

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.285/15 (1º turno), do deputado Fred Costa, que proíbe as 
linhas chilenas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão

14h10
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório SE) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 677/15 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, 
que institui o Selo Fiscal de Controle

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da reu-

nião das 11h30
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 10 horas

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições da comissão

14h45
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 4.497/17 (1º turno), do deputado 
Lafayette de Andrada, que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia 
a São José do Goiabal

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

tar proposições que dispensam Plenário
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 que 

dispensam Plenário
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
18h15

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

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

reunião das 10 horas

 0h Plenário (continuação) 
 1h05 Panorama – Perigos em cavernas 
 1h35 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (8/5) – Debate sobre medidas 

para enfrentar a criminalidade em Betim 
 5h10 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 6h30 Via Justiça – Portabilidade de crédito 
 7h Zás – Cantora Ive Luna
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Perigos em cavernas
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse

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

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, 

com Maria Isabel Gomes Matos (manhã)
 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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TV ASSEMBLEIA

Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 22.914, de 2018, a 
qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de cré-
ditos tributários e não tributários do Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.271/15
Do deputado Roberto Andrade. Altera a Lei 15.424, de 2004, que tra-
ta do pagamento de taxas de cartórios. Discussão em 1º turno

PL 1.600/15
Do deputado João Leite. Torna obrigatória a instalação de dispositivo 

de sonorização nas salas de aula. Discussão em 1º turno
PL 5.302/18

Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso e cria a Câma-
ra de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão 
em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA (cont.)


