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Combate à violência obstétrica é aprovado 
O Projeto de Lei (PL) 4.677/17, 
da deputada Geisa Teixeira (PT), 
foi outra proposição aprovada 
na manhã de ontem, em Ple-
nário, em 1º turno. A matéria 
trata da implantação de medi-
das de informação e proteção à 
gestante e parturiente contra a 
violência obstétrica, em Minas 
Gerais. O texto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Saúde. A proposi-
ção será analisada pela mesma 
comissão em 2º turno.

O substitutivo modifica, 
entre outros, a ementa da pro-

posta, que passa a dispor so-
bre a garantia de atendimen-
to humanizado à gestante, à 
parturiente e à mulher em si-
tuação de abortamento, para 
prevenção da violência na as-
sistência obstétrica no Estado.

Segundo o texto aprova-
do, considera-se violência na 
assistência obstétrica a prática 
de ações, no atendimento pré-
natal, no parto, no puerpério e 
nas situações de abortamen-
to, que restrinjam direitos ga-
rantidos por lei às gestantes, 
às parturientes e às mulheres 

em situação de abortamento, 
e que violem a sua privacida-
de e a sua autonomia. 
Assistência social – Os parla-
mentares também aprovaram, 
em 1º turno, o PL 924/15, do 
deputado André Quintão (PT), 
que originalmente dispõe so-
bre os direitos do usuário dos 
serviços, dos programas, dos 
projetos e dos benefícios da 
assistência social do Estado. A 
proposição passou na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
com as emendas nos 1 a 3, da 

Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Assistência Social. 
Essa mesma comissão analisa-
rá a proposição em 2º turno.

O substitutivo nº 1 pro-
põe nova redação para os di-
reitos dos usuários do Siste-
ma Único de Assistência So-
cial (Suas), de forma a torná-
-los mais abrangentes, além 
de excluir dispositivos con-
siderados incorretos ou que 
não se relacionam diretamen-
te à área da assistência social.

Leia mais sobre o Plená-
rio na página 3

Plano de Educação e absorção da dívida 
de fundações da Uemg passam em 1º turno
Em Reunião Extraordinária na 
manhã de ontem, o Plenário 
aprovou diversas proposições. 
Uma delas, que passou em 1º 
turno, é o Projeto de Lei (PL) 
2.882/15, do governador Fer-
nando Pimentel, que contém 
o Plano Estadual de Educação 
(PEE). A proposição foi apro-
vada na forma do substituti-
vo nº 2, da Comissão de Ad-
ministração Pública, com as 
emendas nº 1, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO), e nº 18, 
da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

O plano estabelece dire-
trizes, objetivos, metas e es-
tratégias para a educação no 
Estado pelos próximos dez 
anos. Ele substitui o Plano 
Decenal de Educação, apro-
vado pela ALMG em 2011, 
com vigência até 2020, mas 
que será revogado pela nova 
norma. A elaboração de um 
novo plano estadual foi ne-
cessária após a entrada em 
vigor do Plano Nacional de 
Educação (PNE), objeto da Lei 
Federal 13.005, de 2014.

Entre as diretrizes do 
PEE, estão a universalização 
do direito à educação e da 

plena alfabetização.
O substitutivo nº 2, apro-

vado pelo Plenário, inclui as 
sugestões apresentadas pela 
sociedade no fórum técnico 
Plano Estadual de Educação, 
realizado pela ALMG, em par-
ceria com o governo estadual.

O projeto segue agora 
para análise de 2º turno da 

Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia.
Passivo financeiro – Também 
foi aprovado em 1º turno, no 
Plenário, o PL 5.429/18, do 
governador, que autoriza o 
Estado a assumir o passivo fi-
nanceiro das fundações asso-
ciadas à Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg). 

O projeto passou na forma 
original e segue para a FFO, 
para parecer de 2º turno.

De acordo com o pro-
jeto, o valor total da dívida 
a ser assumida pelo Estado 
é de R$ 100,7 milhões, que 
correspondem ao passivo de 
seis fundações de ensino su-
perior da Uemg.

Os projetos foram aprovados pelos deputados em Reunião Extraordinária de Plenário

Sarah Torres
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Dia de Combate ao Feminicídio tem
parecer favorável e vai a Plenário

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher deu ontem 
parecer favorável ao Projeto 
de Lei (PL) 5.203/18, que cria 
o Dia Estadual de Combate ao 
Feminicídio, a ser comemo-
rado, anualmente, em 23 de 
agosto. A proposição é de au-
toria da presidenta da comis-
são, deputada Marília Cam-
pos (PT). O relator foi o de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
que opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O projeto já 
pode seguir para apreciação 
do Plenário, em turno único.

O texto original do projeto 
previa, em seu artigo 2º, que, 
na data estabelecida, o po-
der público promoveria even-
tos relacionados ao combate à 
violência contra a mulher, es-
pecialmente em escolas públi-
cas. A CCJ, no entanto, enten-
deu que não cabe ao Legisla-
tivo dizer quais ações deverão 
ser realizadas pelo governo e 
que essas medidas concretas, 
de natureza tipicamente ad-
ministrativa, devem ser reali-
zadas conforme juízo e conve-
niência do Poder Executivo. O 
substitutivo, então, suprimiu 
essa determinação.
Capacitação – Outra comissão 
a dar aval a um projeto foi a de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), que aprovou 
parecer de 1º turno favorável 
ao PL 563/15, da deputada 
Rosângela Reis (Pode), o qual 
institui o Programa de Capa-
citação e Qualificação Social 
e Profissional. A proposição 

está pronta para ir a Plenário.
O relator do projeto, de-

putado Carlos Henrique (PRB), 
opinou pela aprovação na for-
ma do substitutivo nº 1, da CCJ, 
com a emenda nº 1, da Comis-
são do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social. O novo 
texto suprimiu artigos que inva-
diam a competência do Poder 
Executivo, mas manteve as di-
retrizes do programa, que bus-
ca articular as ações relaciona-
das à qualificação profissional 
desenvolvidas pelo Estado.

A FFO também deu pa-
receres de 2º turno a propo-
sições que tratam de revisão 
salarial de servidores, apro-
vadas em Plenário, em 1º tur-
no (leia na página 3).
Audiências – As Comissões de 
Direitos Humanos e do Traba-
lho, da Previdência e da Ação 
Social aprovaram requerimen-
tos de audiência pública. 

A Comissão de Direitos 

Humanos vai debater denún-
cias de ataques à população 
tradicional do Norte de Minas 
que vive no Cerrado, conheci-
da como “geraizeiros”. O re-
querimento é do presidente 
da comissão, deputado Cris-
tiano Silveira (PT). 

Na Comissão do Trabalho, 
foram aprovados requerimen-
tos para a realização de quatro 
audiências públicas e uma visi-
ta. Três são de autoria do presi-
dente da comissão, deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
para discutir questões relati-
vas à profissão de cuidador de 
idosos, a situação do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial em Divinolândia e proble-
mas na instalação de rede de 
esgoto em Vespasiano.

O deputado Isauro Calais 
(MDB) teve pedidos de au-
diência e de visita aprovados, 
ambos relacionados aos Cor-
reios. Ele pretende debater o 

possível fechamento de 500 
postos da instituição. A visita é 
ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, para tratar do assunto.
Conselho de Educação – Tam-
bém se reuniu ontem a co-
missão especial criada para 
analisar seis indicações do 
governador Fernando Pimen-
tel para o Conselho Estadual 
de Educação. Os deputados 
da comissão aprovaram pa-
recer favorável à recondução 
da conselheira Lina Kátia Mes-
quita de Oliveira. Como os ou-
tros indicados não compare-
ceram à arguição pública, será 
agendada uma nova reunião 
para que eles sejam avaliados.

A sabatina da indicada foi 
conduzida pela presidenta e 
relatora da comissão, deputa-
da Celise Laviola (MDB), pela 
deputada Rosângela Reis (Po-
de) e pelo deputado Cláudio 
do Mundo Novo (Pros).

COMISSÕES

Luiz Santana

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou o projeto, que tramita em turno único

ORADORES
Repasses
O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) criticou o 
governo do Estado por não 
repassar recursos aos mu-
nicípios. Por causa disso, 
afirmou, muitas prefeituras 
mineiras estão com dificulda-
des e correm o risco de não 
conseguir pagar o 13º salário. 
Ele disse que o governo de 
Fernando Pimentel falha em 

todas as áreas, mas sobretu-
do na gestão orçamentária e 
financeira. O deputado lem-
brou que o governo lançou 
mão de diversos expedien-
tes, mas não conseguiu equi-
librar as contas. Segundo An-
tonio Carlos Arantes, a falta 
de repasse aos municípios é 
“um fato inédito”. Ele acres-
centou que uma parte do 
Parlamento estadual mante-

ve-se “omissa”, mas alguns 
deputados, entre os quais 
se inclui, cobraram do go-
verno. O deputado do PSDB 
também criticou o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil, por afirmar que vai 
cobrar do governador eleito, 
Romeu Zema, R$ 500 milhões 
que o Estado deve para a pre-
feitura. “Tem é que cobrar do 
Pimentel”, disse.Fo
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Projeto aprovado pelos deputados busca
reduzir os processos judiciais do Estado
O Projeto de Lei (PL) 5.302/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que visa desburocra-
tizar e reduzir os processos 
judiciais do Estado, foi apro-
vado ontem, em 1º turno, 
pelo Plenário, na Reunião 
Extraordinária realizada pe-
la manhã. A proposição foi 
aprovada na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
e segue para a Comissão de 
Administração Pública para 
parecer de 2º turno. 

Entre outras coisas, o PL 
autoriza a Advocacia -Geral 
do Estado a não ajuizar e não 
contestar ação ou desistir de-
la, não interpor recurso ou de-
sistir, total ou parcialmente, 
do eventualmente interposto. 

A proposição autoriza ain-
da a Advocacia-Geral do Esta-
do a deixar de ajuizar ação de 
cobrança de crédito que seja 
devido ao Estado e não esteja 
inscrito em dívida ativa, desde 
que inferior a 3.000 Ufemgs.

O substitutivo teve como 
objetivo retirar do texto co-
mandos para a criação da Câ-
mara de Prevenção e Resolu-
ção Administrativa de Confli-
tos, no âmbito da Advocacia-
-Geral do Estado.
Zona da Mata – A Reunião Ex-
traordinária de Plenário teve 
também a aprovação de pro-
jetos de autoria de deputados. 
Um deles foi o PL 4.029/17, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que institui a Zona da 
Mata como Polo Agroecológi-

co e de Produção Orgânica. A 
matéria passou em 1º turno, 
na forma do substitutivo nº 1, 
CCJ, com a emenda nº 1, da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria. A Comissão de 
Desenvolvimento Econômico 
vai analisá-lo em 2º turno.

O PL 3.601/16, do deputa-
do Tadeu Martins Leite (MDB), 
que passou em 1º turno, dis-
põe sobre as terras devolutas 
estaduais. O projeto foi apro-
vado na forma do substituti-
vo nº 2, da Comissão de Admi-
nistração Pública, e segue pa-
ra a mesma comissão parecer 
de 2º turno. O objetivo do PL é 
organizar o tratamento jurídi-
co dado a esse tema. Para tan-
to, consolida e aprimora a le-
gislação estadual esparsa, re-
vogando normas anteriores. 

Também foi aprovado, 
em 1º turno, o PL 3.730/16, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), que prevê a cria-
ção, pela Polícia Militar, de 
banco de dados com o regis-
tro de guardadores e lava-
dores de veículos. O proje-
to passou na forma original e 
vai à Comissão de Segurança 
Pública em  2º turno.
Servidores – Foram aprova-
dos ainda, em 1º turno, pro-
jetos que tratam da recompo-
sição salarial de servidores do 
Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e da Assem-
bleia Legislativa.

O PL 4.872/17, do pro-
curador-geral de Justiça, fi-
xa em 4,08% o percentual da 
revisão anual dos vencimen-
tos e proventos dos servido-
res do MPMG, retroativa a 
maio de 2017.

O PL 4.873/17, do Tribu-
nal de Justiça, fixa em 3,2% o 
índice de revisão para os ser-
vidores da instituição, tam-
bém com aplicação retroati-
va a maio do ano passado. 

O PL 4.931/18, do Tribu-
nal de Contas, reajusta em 
2,95% os vencimentos e pro-
ventos dos servidores da ins-
tituição, retroativamente a 
janeiro deste ano.

O PL 5.452/18, da Me-
sa da Assembleia, traz a revi-
são anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores da 
 ALMG, fixada em 2,68/% e re-
troativa a abril deste ano.

Os projetos referentes ao 

MPMG, ao TJMG e ao TCE re-
ceberam, também ontem, pa-
receres de 2º turno favoráveis 
da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO) 
e podem voltar a Plenário. O da 
ALMG vai à Mesa para parecer.

Outros 11 projetos apro-
vados ontem tratam de doa-
ções de imóveis.
Fundos – Na Reunião Ordiná-
ria, à tarde, o Plenário recebeu 
duas mensagens do governa-
dor Fernando Pimentel, por 
meio das quais ele encami-
nha os Projetos de Lei (PLs) 
5.456/18 e 5.457/18, que 
criam, respectivamente, o Fun-
do Extraordinário do Estado de 
Minas Gerais (Femeg) e o Fun-
do Especial Registral de Regula-
rização Fundiária de Interesse 
Social (Ferrfis). Nas comunica-
ções, o Poder Executivo solicita 
que os dois projetos tramitem 
em regime de urgência.

PL autoriza AGE a não ajuizar e não contestar ação ou desistir dela

Sarah Torres

PLENÁRIO

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.031

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dá denominação 
a ponte sobre o Rio São Francisco. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PL 4.353/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Carmo do Cajuru. Votação em 1º turno

PL 4.615/17
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via a Miraí. Votação em 1º turno

PLC 78/18
Do procurador-geral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público. Discussão 

em 1º turno

PL 1.003/15
Do deputado André Quintão. Autoriza o Executivo a liberar de reversão 
imóvel de que trata a Lei 142, de 1936. Discussão em 1º turno

PL 4.019/17
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a destinação do imóvel 
de que trata a Lei 22.473, de 2016. Discussão em 1º turno

PL 4.161/17
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Manhumirim. Discussão em 1º turno

PL 4.725/17
Do deputado Ulysses Gomes. Dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 1º da Lei 13.138, de 1999, que autoriza o Executivo a doar imóvel 
a Poço Fundo. Discussão em 1º turno
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-
gênua (Galeria de Arte)

9h30
• 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 pareceres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais a Mensagem 228/17 (turno único), do governador Fernando 
Pimentel, que encaminha o Balanço Geral do Estado relativo a 2016

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 4.828/17 (2º turno), do deputado Antônio Jorge, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com hanseníase

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

receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.103/18 (1º turno), do ex-deputado Durval Ângelo, que disciplina a 
promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual no Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 305/15 (2º turno), do deputado Arlen San-
tiago, que dispõe sobre a criação do Selo Azul de controle do consumo 
de água potável nos municípios de Minas Gerais

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pa-

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.904/18 (1º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que institui a 
Política Estadual de Prevenção e Resposta a Emergências

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – mesma pauta da reunião 

das 11h30 
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 924/15 (2º turno), do deputado André 
Quintão, que dispõe sobre os direitos dos beneficiários da assistência 
social no Estado

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

tar parecer sobre o PL 4.908/18 (1º turno), do deputado Antonio Carlos 
Arantes, que dispõe sobre a comercialização de produtos cuja denomi-
nação possua o termo “leite”

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) –  discutir 
e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 2.882/15 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
aprova o Plano Estadual de Educação

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 da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Cuidados com os idosos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis
 4h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(2/8/2018) – debate sobre as escolas técnicas ferroviárias
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Bullying
 7h Zás – espetáculo Receitas para não morrer de amor
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Cuidados com os idosos
 9h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura

 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 Sala de Imprensa  – Juventude, informação e política
 20h Memória e Poder – jurista Antônio Romanelli
 21h Assembleia Debate (reprise) – Redistribuição do ICMS
 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.)
PL 4.739/17

Do deputado Tito Torres. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia 
a Senador Firmino. Discussão em 1º turno

PL 5.256/18
Do deputado Ivair Nogueira. Concede novo prazo ao donatário do imó-
vel de que trata a Lei 20.005, de 2012. Discussão em 1º turno

PL 5.275/18
Do procurador-geral de Justiça. Institui assistência à saúde aos servido-
res do Ministério Público. Discussão em 1º turno

PL 5.358/18
Do deputado Ricardo Faria. Dá nova redação à Ordem 103 do Anexo 
da Lei 12.995, de 1998, que autoriza o Executivo a fazer a doação ou a 
reversão dos imóveis que menciona. Discussão em 1º turno


