
21 DE NOVEMBRO DE 2018 – QUARTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.392

Créditos suplementares também são aprovados
Na Reunião Extraordinária 
da manhã de ontem, os de-
putados aprovaram em Ple-
nário os Projetos de Lei (PLs) 
5.367/18 e 5.392/18, ambos 
do governador Fernando Pi-
mentel, que tratam da aber-
tura de créditos suplemen-
tares em favor do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) e 
da Defensoria Pública, res-
pectivamente. 

O crédito suplementar pa-
ra o TCE é de até R$ 15 mi-
lhões, para cobrir despesas 

com pessoal e encargos so-
ciais. O texto também au-
toriza crédito suplementar 
em favor do Fundo do TCE, 
com limite de pouco mais de 
R$ 480 mil. Para a Defensoria, 
o valor é de R$ 46,8 mil, para 
atender despesas correntes.
Servidores – O Plenário tam-
bém aprovou, em 2º turno, 
projetos que tratam da re-
composição salarial para ser-
vidores do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), do 
Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG), do Tribunal de 
Contas do Estado e da Assem-
bleia Legislativa.

O PL 4.872/17, do pro-
curador‑geral de Justiça, fixa 
em 4,08% o percentual da re-
visão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores 
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 retroativa 

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.

Leia mais sobre o Plená-
rio na página 6.

Assembleia Legislativa aprova, em 2º 
turno, o Plano Estadual de Educação

O Plenário aprovou ontem, 
em 2º turno, em Reunião Ex-
traordinária realizada pela 
manhã, o Projeto de Lei (PL) 
2.882/15, do governador Fer-
nando Pimentel, que contém 
o Plano Estadual de Educação 
(PEE). A proposição passou na 
forma do substitutivo nº 1 ao 
vencido, apresentado pela Co-
missão de Educação, Ciência e 
Tecnologia com o objetivo de 

dar mais clareza ao texto das 
metas e estratégias previstas 
no plano. Entre as diretrizes 
do PEE, estão a universaliza-
ção do direito à educação e 
da plena alfabetização.

O Plano Estadual de Edu-
cação foi alvo de discussões 
nos últimos três anos, com a 
participação de parlamenta-
res e representantes do go-
verno estadual e da socieda-

de. Em 2016, a ALMG e o go-
verno promoveram um fó-
rum técnico sobre o plano. 

Parte das discussões foi 
sobre o preconceito contra mi-
norias. Alguns grupos defen-
diam que fosse incluído nas 
metas do PEE o combate a dis-
criminações, inclusive de gê-
nero e orientação sexual. Ou-
tros consideravam que tratar 
desse tipo de assunto nas salas 

de aula poderia levar à erotiza-
ção de crianças e adolescen-
tes. O substitutivo aprovado 
em Plenário manteve a ques-
tão do combate à discrimina-
ção, mas de forma genérica.

O PEE vai substituir o 
Plano Decenal de Educação, 
aprovado pela ALMG em 
2011, com vigência até 2020, 
mas que será revogado pela 
nova norma. 

O PL 2.882/15 foi aprova-
do também em redação final, 
na Reunião Ordinária de Ple-
nário, e vai agora à sanção do 
governador.
Fundações – Ainda na Reu-
nião Extraordinária, o Plenário 
aprovou, em 2º turno, o PL 
5.429/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que autoriza 
o Estado a assumir o passivo 
financeiro das fundações asso-
ciadas à Universidade do Esta-
do de Minas Gerais (Uemg). O 
projeto passou com a emenda 
nº 1, da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO), que teve como objetivo 
promover adequações técni-
cas no texto original. O valor 
total da dívida a ser assumida 
pelo Estado é de R$ 100,7 mi-
lhões, que correspondem ao 
passivo de seis fundações de 
ensino superior da Uemg.

Votação do Plano Estadual de Educação foi realizada ontem pela manhã, em Reunião Extraordinária

Clarissa Barçante



2 • quarta‑feira – Assembleia Informa 21 de novembro de 2018

Sindicalistas e Polícia Civil divergem 
sobre remanejamento de escrivães

A Comissão de Segurança Pú-
blica discutiu ontem o impas-
se envolvendo o trabalho dos 
escrivães nas quatro Delega-
cias de Plantão (Deplans) da 
Polícia Civil, em Belo Hori-
zonte. O 1º Departamento 
de Polícia Civil fez um estudo 
para remanejar alguns desses 
profissionais para uma das 24 
Delegacias Distritais de Po-
lícia Civil (DPCs) da Capital, 
deixando nas Deplans ape-
nas um escrivão no plantão 
diurno. Mas o sindicato que 
representa a categoria não 
concorda com a medida.

Para justificar a propos-
ta de remoção dos escrivães 
das Deplans para as DPCs, o 
delegado‑chefe do 1º Depar-
tamento, Enrique Rocha Sol-
la, lembrou que as Delegacias 
de Plantão são os locais onde 
os policiais militares chegam 
com os envolvidos nos deli-
tos, para lavrar os autos de 
prisão e as ocorrências, sendo 
ali tomadas as primeiras pro-
vidências de polícia judiciária. 
Esses casos são depois enca-
minhados para as delegacias 
de polícia. “Nas DPCs é que 

ocorrem as investigações, as 
apurações e todas as provi-
dências cabíveis”, afirmou.

O superintendente de In-
vestigações e Polícia Judiciá-
ria da Polícia Civil, Carlos Ca-
pistrano, afirmou que o re-
manejamento de escrivães 
não trará prejuízo para a ca-
tegoria e que a jornada de 
trabalho de 40 horas sema-
nais continuará sendo respei-
tada. Segundo ele, estudo re-
cente mostra a sobrecarga 
dos escrivães que trabalham 
nas 24 delegacias distritais.

De acordo com o levan-
tamento feito no 1º Depar-
tamento de Polícia, cada es-
crivão das Deplans tem feito, 
em média, um auto de pri-
são em flagrante (APF) por 
plantão diurno. Isso mos-
traria que não é necessá-
rio manter, ordinariamente, 
dois escrivães durante o dia 
em cada Deplan. Ao fazer es-
sa afirmação, o delegado En-
rique Rocha Solla foi vaiado 
pelos servidores que acom-
panharam a reunião.

O presidente do Sindica-
to dos Escrivães de Polícia de 

Minas Gerais, Bertone Tristão, 
acredita que o mais impor-
tante é fortalecer as Deplans, 
unidades que registram os 
flagrantes. Segundo ele, é co-
mum haver diversas ocorrên-
cias a serem digitadas, no iní-
cio de um plantão diurno. “Se 
ficar apenas um escrivão, is-
so vai acumular ao longo do 
dia e vai piorar o trabalho de 
quem chega para o plantão 
noturno”, disse o sindicalista. 

O representante da Con-
federação Brasileira de Traba-
lhadores Policiais Civis, Bruno 

Viegas, afirmou que o escri-
vão é exposto a um estresse 
físico e mental enorme.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), presidente da 
comissão e autor do requeri-
mento de audiência, sugeriu 
que os escrivães sejam ouvi-
dos, para que se saiba qual é a 
situação real da categoria. Ele 
acrescentou que é necessário 
ampliar o efetivo da Polícia Ci-
vil. “Nós, da Comissão de Segu-
rança, vamos fazer gestões jun-
to ao governo para recompor 
as verbas da Polícia”, declarou. 

Indicações têm pareceres favoráveis
Quatro indicações do gover-
nador Fernando Pimentel 
para o Conselho Estadual de 
Educação (CEE) receberam 
ontem pareceres favoráveis 
de comissão especial criada 
para analisá‑las. Os deputados 
deram aval aos indicados Ed-
son de Paula Lima, Maria Con-
ceição Caldeira de Oliveira, 
Rita de Cássia de Freitas Coe-
lho e Sérgio Luiz Nascimento, 
sabatinados pela comissão.

Os pareceres aprovados 
seguem agora para o Plenário, 
que votará as indicações em 
turno único. No total, o gover-
nador indicou seis membros 
para o conselho, dos quais 
cinco já foram ouvidos pe-
la comissão especial. Na ter-
ça‑feira anterior, dia 13 de no-

vembro, foi sabatinada Lina 
Kátia Mesquita de Oliveira.

Antes da sabatina de on-
tem, a vice-presidenta da co-
missão e relatora das indi-
cações, deputada Celise La-
viola (MDB), leu os parece-
res favoráveis dos candida-
tos. Ela afirmou ter conside-
rado a formação acadêmi-
ca e a ampla experiência de 
todos na área de educação, 
além das respostas na sabati-
na. Segundo a deputada, eles 
demonstraram conhecimen-
to e aptidão para exercerem 
o cargo de conselheiro.

Edson de Paula Lima e 
Maria Conceição Caldeira de 
Oliveira vão compor a Câma-
ra de Ensino Médio do Conse-
lho Estadual de Educação. Ri-

ta de Cássia de Freitas Coe-
lho e Sérgio Luiz Nascimento 

atuarão na Câmara de Ensino 
Fundamental.

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Ricardo Barbosa

Transferência de escrivães pautou reunião da Comissão de Segurança 

Comissão especial sabatinou indicados pelo governador
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Proposta de novo plano diretor para
a Capital recebe críticas em audiência

Representantes dos segmen-
tos de comércio, construção 
civil, telefonia e indústria cri-
ticaram ontem a proposta do 
novo Plano Diretor da Capital, 
que tramita na Câmara Muni-
cipal sob a forma do Projeto 
de Lei 1.749/15, de autoria da 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH). Em audiência pública 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, eles defen-
deram, entre outras coisas, 
a revisão do coeficiente de 
aproveitamento dos terrenos 
fixado pelo plano.

Atualmente, o coeficiente 
varia de 1 a 2,7, dependendo 
da região, o que significa, por 
exemplo, que um terreno com 
o coeficiente máximo pode ter 
uma construção com até 2,7 
vezes o tamanho do terreno. 
No novo plano, o único coefi-
ciente previsto é 1. Isso signi-
fica que, aprovada a mudan-
ça, só serão permitidas cons-
truções que tenham o mesmo 
número de metros quadrados 
dos terrenos onde se situam.

Para o presidente da Co-
missão de Direito da Constru-
ção da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Minas (OAB‑MG), 
Eduardo Cordeiro, o coeficien-
te único fere o direito de pro-
prietário de imóveis e ainda o 
princípio constitucional da iso-
nomia, por ignorar as parti-
cularidades das diferentes re-
giões da Capital. “O plano faz 
um tipo de desapropriação 
branca”, classificou o advoga-
do, em referência à outorga 
onerosa instituída pelo proje-
to, que é a taxa a ser paga pelo 
construtor que desejar ultra-

passar o limite do coeficiente, 
e cujos recursos serão destina-
dos à habitação popular.

O vereador Gabriel Aze-
vedo (PHS) criticou o plano 
e classificou de “manobra” a 
decisão da Prefeitura de Be-
lo Horizonte de enviar à Câ-
mara, ontem, uma emenda 
substitutiva ao texto que já 
vinha sendo discutido pelos 
parlamentares. Segundo ele, 
a emenda tem 168 páginas 
e 16 mapas anexos. O verea-
dor acredita que a mudança 
de coeficiente pode gerar de-
semprego na construção civil.

Outros a se colocarem 
contra a aprovação do plano 
conforme está foram o vice-
‑presidente da Federação das 

Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), Teodomiro Diniz Ca-
margos, o diretor da Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Minas, José Aparecido Ribeiro, 
e o gerente institucional da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte, Edilson Cruz.

Também foram criticadas 
na audiência alegações da 
prefeitura de que o coeficien-
te 1 para a construção tem o 
intuito de equilibrar o cres-
cimento urbano e estimular 
uma cidade sustentável e de 
que a arrecadação municipal 
vai aumentar com recursos 
oriundos da outorga onerosa.
Impactos – O presidente da 
Comissão de Desenvolvi-
mento, deputado Roberto 

Andrade (PSB), que requereu 
a audiência, relatou que, a 
princípio, resistiu à ideia de 
discutir o tema na ALMG, por 
entender que o assunto seria 
pertinente apenas à Câmara 
Municipal. “Mas argumentos 
que nos foram trazidos por 
diversas entidades foram con-
vincentes, diante dos impac-
tos econômicos que o plano 
trará sobretudo sobre a gera-
ção de empregos, o que nos 
preocupa muito”, declarou o 
parlamentar.

O deputado Gustavo Va-
ladares (PSDB) questionou a 
própria elaboração da pro-
posta. “Pelos relatos, falta 
diálogo por parte do Executi-
vo municipal”, disse.

Projeto que prevê mudança no plano diretor de Belo Horizonte foi discutido por Comissão de Desenvolvimento

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

FFO dá aval a auxílios do Judiciário
Está pronto para ser analisa-
do em 1º turno, no Plenário, 
o Projeto de Lei (PL) 5.181/18, 
que concede auxílios de saú-
de e transporte aos servido-
res do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). A pro-
posição, de autoria do pró-
prio tribunal, recebeu ontem 
parecer favorável da Comis-

são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO). 

O relator, deputado Ivair 
Nogueira (MDB), opinou pe-
la aprovação com a emen-
da nº 1, que muda de ja-
neiro de 2017 para janeiro 
de 2018 a retroatividade da 
medida, a fim de compatibi-
lizá-la com os recursos dis-

poníveis neste ano.
Energia solar – A Comissão 
de Minas e Energia também 
analisou um projeto ontem, 
o PL 4.039/17, do deputa-
do Luiz Humberto Carneiro 
 (PSDB), que cria financiamen-
to para a aquisição de equi-
pamentos de energia solar 
para habitações rurais ou ur-

banas, destinadas a famílias 
de baixa renda. Para tanto, 
o projeto altera a Lei 19.091, 
de 2010, que dispõe sobre o 
Fundo Estadual de Habitação. 

O relator, deputado Bos-
co (Avante), opinou pela apro-
vação do PL 4.039/17 na for-
ma original. A matéria vai 
agora à análise da FFO.
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Assentados denunciam tentativa de 
despejo de 400 famílias em Ipaba

O não comparecimento de 
representantes da Prefeitura 
de Ipaba (Rio Doce) e da em-
presa Celulose Nipo-Brasileira 
(Cenibra) à audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular, ontem, foi motivo de 
protestos de todos os presen-
tes à reunião. Eles eram espe-
rados para debater a situação 
dos assentamentos de famílias 
na região da Baixada da Ango-
la e no seu entorno, naquele 
município. Os assentamentos 
ocupam menos de 100 hec-

tares do total de uma área de 
3.726 hectares, que é de pro-
priedade da Cenibra e está sob 
disputa judicial. Cerca de 400 
famílias moram no local.

O advogado Silvânio No-
gueira de Freitas, que repre-
senta as famílias, foi enfáti-
co ao afirmar que a empresa 
nunca recebeu nenhum re-
presentante dos moradores 
para diálogo, se empenhan-
do apenas em despejar as 
pessoas. “O nosso foco sem-
pre foi no acordo, porque a 

área ocupada é irrisória e, ao 
contrário de todas as outras 
propriedades da Cenibra na 
região, nunca teve plantio de 
eucalipto”, argumentou.

“Quem está morando lá 
não é invasor, existem docu-
mentos de posse que remon-
tam à década de 1980 e sequer 
foram considerados. Quem es-
tá morando não precisa sair, é 
só separar essa planta que é 
gigantesca e montar um bairro 
pequeno e bem estruturado”, 
acrescentou Silvânio Freitas.

A deputada Rosângela Reis 
(Pode), que requereu a audiên-
cia, ressaltou que o direito à 
moradia é constitucional e de-
vido a todos os seres humanos, 
com infraestrutura urbana e 
condições dignas. “Com todo 
o respeito que temos por es-
sa multinacional, Ipaba já não 
tem espaço, devido ao cintu-
rão com plantações de euca-
lipto em volta do município. 
Por isso precisamos evitar que 
se chegue ao ponto de despe-
jo pela Polícia”, disse.

A parlamentar apelou tam-
bém ao bom senso da prefei-
tura, para evitar que as 400 fa-
mílias fiquem desabrigadas.

O presidente da Comissão 
de Participação Popular, depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), en-
dossou a fala da colega. “A ques-
tão da moradia é fundamental 
para todo ser humano”, afirmou.

O presidente da Associa-
ção de Moradores da Baixada 
da Angola, Abel Dionísio Bar-
bosa, relatou situações de so-
frimento vividas pelas famí-
lias. Outro morador, Eduardo 
Alexandre Souza, lembrou que 
atualmente o País tem mais 
de 10 milhões de desempre-
gados. “Imagina estar desem-
pregado como estou e ainda 
sem moradia? Sou pai de qua-
tro filhos, como chegarei para 
eles e explicarei que nossa ca-
sa será destruída?”, afirmou.

Projetos de novos fundos passam na CCJ
Com os votos contrários de de-
putados do PSDB, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
aprovou parecer pela constitu-
cionalidade do Projeto de Lei 
(PL) 5.456/18, do governador 
Fernando Pimentel, que cria o 
Fundo Extraodinário do Esta-
do de Minas Gerais (Femeg). 
A proposição, que tramita em 
regime de urgência, teve como 
relator o presidente da comis-
são, deputado Leonídio Bou-
ças (MDB), que apresentou 
uma emenda ao texto original.

O governo pretende criar 
o fundo para receber recursos 
da compensação relativa à Lei 
Complementar Federal 87, de 
1996, mais conhecida como Lei 
Kandir, que isenta do ICMS pro-
dutos primários e semielabora-
dos e serviços destinados à ex-
portação. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) já reconheceu que 
a União tem uma dívida com os 
estados em decorrência da apli-
cação da lei, mas o pagamento 
ainda não foi regulamentado. 

De acordo com o levanta-

mento anexado ao projeto, as 
perdas de Minas Gerais com 
a Lei Kandir giram em tor-
no de R$ 135 bilhões, e a su-
gestão é realizar um encontro 
de contras com a União, que 
também é credora do Estado.

Outro projeto do gover-
nador em regime de urgência, 
o PL 5.457/18, que cria o Fun-
do Especial Registral de Regu-
larização Fundiária de Inte-
resse Social (Ferrfis), recebeu 
aval da CCJ. Leonídio Bouças, 
que também foi relator da 

matéria, apresentou o subs-
titutivo nº 1 ao texto original.

A proposição tem por ob-
jetivo assegurar os recursos 
necessários à Regularização 
Fundiária Urbana de Interesse 
Social (Reurb‑S), mediante o 
ressarcimento dos emolumen-
tos correspondentes aos atos 
registrais, conforme previs-
to no artigo 73 da Lei Federal 
13.465, de 2017. A gestão do 
fundo competirá ao Tribunal 
de Justiça. O substitutivo pro-
põe ajustes pontuais no texto.

COMISSÕES

Willian Dias

Comissão ouviu moradores de assentamento, que criticaram ausências da Cenibra e da prefeitura
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Pais de alunos com deficiência querem 
escolher entre escola especial e regular

Lutar por uma educação in-
clusiva em escolas regulares, 
mas sem prejuízo das esco-
las especiais já em funciona-
mento, permitindo aos pais 
ou responsáveis o direito de 
escolha, para que possam 
matricular seus filhos na ins-
tituição que considerarem 
mais apropriada. Essa foi 
uma das propostas apresen-
tadas ontem, em audiência 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, que debateu suges-
tões para a consulta pública 
do Ministério da Educação 
(MEC) sobre a Política Nacio-
nal de Educação Especial.

Aberta pelo MEC no úl-
timo dia 6, a consulta públi-
ca se encerra hoje (21). As su-
gestões aprovadas na audiên-
cia vão constar de documen-
to a ser encaminhado ao mi-
nistério pela comissão da As-
sembleia, com o aval de diver-
sas entidades, assim como de 
profissionais de educação e 
pais e mães de alunos.

O presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 
(PSD), apoiou as propostas 
em favor de uma educação 
inclusiva, mas sem preconcei-
tos, capaz de acolher os alu-
nos com necessidades espe-
ciais, seja nas escolas regula-
res, seja nas instituições de 
educação especial.

O deputado Elismar Pra-
do (Pros) também manifes-

tou apoio à causa. “Temos 
que trabalhar pela inclusão, 
sim, mas não em detrimen-
to do que já existe”, afirmou.

O psiquiatra Aloísio An-
drade relatou sua experiência 
com alunos “com déficits inte-
lectuais profundos” e ressal-
tou que a função de determi-
nadas escolas de educação es-
pecial não é de ensino ou alfa-
betização, mas de socialização. 

“O que não se pode é 
fechar as escolas especiais, 
em nome da inclusão. Tem 
que dar opção de escolha”, 
defendeu o diretor da Esco-
la Estadual Francisco Sales, 

Marcelo Medeiros. 
O documento elaborado 

pelo MEC sobre políticas pú-
blicas para educação especial, 
que substituiu o anterior, da-
tado de 2008, foi criticado por 
alguns participantes da reu-
nião, entre os quais o sociólo-
go Carlos Wagner Guedes. Ele 
disse que “o documento é se-
gregacionista”, contrapondo 
alunos da educação especial 
e alunos da educação básica.

A diretora do Instituto 
São Rafael, Juliany de Fátima 
do Amaral, disse que o plano 
não menciona a importância 
da terapia educacional e da 

assistência social.
Patrícia Cunha, repre-

sentante da Secretaria de 
Educação de Belo Horizonte, 
considerou “muito amplo” o 
que consta da consulta pú-
blica. A diretora de educa-
ção especial da Secretaria 
de Estado de Educação, Ma-
ria Luíza Gomes, disse que o 
órgão já cumpre as diretri-
zes do documento do MEC, 
mas considerou que, a partir 
da consulta pública e das su-
gestões da sociedade, pode-
-se rever e aprimorar o mar-
co regulatório da política da 
pessoa com deficiência.

PL que reduz processos volta a Plenário
Está pronto para ser analisa-
do em 2º turno pelo Plenário 
o Projeto de Lei (PL) 5.302/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que pretende des-
burocratizar e reduzir os pro-
cessos judiciais do Estado. A 
proposição recebeu ontem 
parecer favorável da Comis-
são de Administração Pública. 
O relator, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), apresentou 
o substitutivo nº 1 ao texto 
aprovado em 1º turno.

O substitutivo propõe a 

criação, na estrutura do Po-
der Executivo, da Câmara de 
Prevenção e Resolução Ad-
ministrativa de Conflitos. No 
texto original, o governador 
previu a criação do órgão, no 
âmbito da Advocacia‑Geral 
do Estado (AGE), comando 
considerado inadequado pe-
la Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ).

Na análise de 2º turno, o 
relator decidiu retornar com 
a criação da câmara, mas 
sem especificar em que ór-

gão do Estado.
O PL 5.302/18 autoriza a 

Advocacia‑Geral do Estado a 
não ajuizar e a não contestar 
ação ou desistir dela em cur-
so, não interpor recurso ou 
desistir, total ou parcialmente, 
do eventualmente interposto. 
Políticas públicas – Outros 
três projetos do governa-
dor analisados ontem pela 
Comissão de Administração 
estão prontos para exame 
do Plenário. Em 2º turno, re-
cebeu parecer favorável o PL 

5.000/18, que cria carreiras 
do Grupo de Atividades de 
Pesquisa e Ensino em Políti-
cas Públicas. 

Em 1º turno, foram ana-
lisados o PL 5.407/18, que al-
tera a Lei 22.415, de 2016, a 
qual fixa os efetivos da Polícia 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros, e o PL 5.408/18, que 
trata dos procedimentos pa-
ra a implementação de paga-
mentos a assistidos e pensio-
nistas de plano de previdên-
cia da antiga MinasCaixa. 

Autoridades, representantes da sociedade civil e pais e mães de estudantes participaram do debate

Flávia Bernardo

COMISSÕES
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Projeto aprovado em Plenário institui o
Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

O Projeto de Lei (PL) 5.203/18, 
da deputada Marília Campos 
(PT), que institui o Dia Esta-
dual de Combate ao Feminicí-
dio e tramita em turno único, 
foi aprovado ontem pelo Ple-
nário da Assembleia Legislati-
va, em Reunião Extraordinária 
realizada pela manhã.

A proposição passou na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O texto prevê 
que o Dia Estadual de Com-
bate ao Feminicídio será co-
memorado, anualmente, em 
23 de agosto.

O crime de feminicídio é 
o homicídio contra a mulher 
motivado por menosprezo ou 
discriminação, ou por razões 
de violência doméstica. Se-
gundo Marília Campos, tem 
aumentado o número de ca-
sos de mulheres mortas em 
crimes de ódio motivados pe-
la condição de gênero. Levan-
tamento do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública mostra 
que uma mulher é assassina-
da a cada duas horas no Brasil.
Hanseníase – Ainda na Reu-
nião Extraordinária de Plená-
rio, foi aprovado o PL 4.828/17, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que autoriza o Poder 
Executivo a conceder indeni-
zação aos filhos de pessoas 
com hanseníase. A matéria 
passou em 2º turno, na forma 
do substitutivo nº 1 ao venci-
do. O novo texto, apresenta-
do pela Comissão de Saúde, 
apenas corrigiu aspectos da 
técnica legislativa.

Originalmente, a propo-

sição autorizava a concessão 
de pensão vitalícia aos filhos 
de pessoas com hanseníase 
que, no passado, foram sepa-
rados compulsoriamente de 
seus pais. Entretanto, na for-
ma aprovada, a pensão vitalí-
cia foi transformada em inde-
nização, paga de uma só vez.

A votação foi acompa-
nhada por representantes 
das ex-colônias de hansenia-
nos de Minas Gerais e da As-
sociação Sindical dos Traba-
lhadores em Hospitais de Mi-
nas Gerais (Asthemg).
Outros projetos – Também 
foi aprovado em 2º turno o PL 
3.730/16, que prevê que a Po-
lícia Militar manterá banco de 
dados com o registro de dados 
pessoais de guardadores e la-
vadores de veículos. De autoria 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), o projeto foi apro-
vado em sua forma original.

Em 1º turno, foram apro-

vadas as seguintes proposi-
ções: PL 4.392/17, do deputa-
do Paulo Guedes (PT), que in-
clui seis municípios na área de 
abrangência do Instituto de De-
senvolvimento do Norte e Nor-
deste de Minas Gerais (Idene); 
PL 305/15, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), que cria o Selo 
Azul, para estimular o contro-
le e a redução de consumo de 
água; PL 4.267/17, do deputa-
do Cabo Júlio (PMDB), que de-
fine e regulamenta as associa-
ções de socorro mútuo; e PL 
774/15, do deputado Gilber-
to Abramo (PRB), que garante 
aos alunos inadimplentes da 
rede particular o direito de re-
ceber o diploma de conclusão 
de curso.

O Plenário também mante-
ve o Veto Total à Proposição de 
Lei 24.031, do governador. Ori-
ginária do PL 4.641/17, do ex‑
-deputado Durval Ângelo, a pro-
posição dava nome a ponte so-

bre o Rio São Francisco. A obra, 
no entanto, ainda não foi reali-
zada, o que motivou o veto.

Ainda passaram em Ple-
nário seis proposições que 
tratam de datas comemora-
tivas, reconhecimento de in-
teresse coletivo, doação de 
imóveis e desafetação de tre-
chos de rodovias.
Poder Judiciário – Na Reu-
nião Ordinária, na tarde de 
ontem, o Plenário recebeu 
ofícios do presidente do Tri-
bunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), desembargador 
Nelson Missias de Morais, 
por meio dos quais ele enca-
minha sugestões de emenda 
a projetos de autoria do pró-
prio Poder Judiciário. São eles 
o PL 5.181/18, que institui os 
auxílios saúde e transporte 
aos servidores do TJMG, e o 
PL 1.271/15, que modifica as 
regras de cobrança de emolu-
mentos e taxas notariais. 

PLENÁRIO

Clarissa Barçante

Deputados também aprovaram indenização para filhos de hansenianos

ORADORES

Ferrovias
O deputado João  Leite 

(PSDB) falou sobre os aciden-
tes com mortes ocorridos no 
feriado prolongado nas estra-
das mineiras, sobretudo na 
BR‑381. Ele disse que a re-
cuperação e a ampliação das 
ferrovias podem represen-
tar importante alternativa de 
transporte para a população 
do Estado. No entanto, o par-

lamentar alertou que a reno-
vação antecipada das conces-
sões ferroviárias deve deter-
minar que os recursos finan-
ceiros sejam aplicados em 
Minas Gerais. Ele afirmou 
que a Comissão Extraordiná-
ria Pró‑Ferrovias da Assem-
bleia já enviou essa e outras 
reivindicações para a Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres. João Leite lembrou 

ainda que será realizada au-
diência pública para ouvir re-
presentantes do Tribunal de 
Contas da União sobre estu-
do realizado pelo órgão acer-
ca das concessões. Em apar-
te, o deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) afirmou que 
a implementação de linhas 
de trens para o transporte de 
passageiros deve ser viabili-
zada nesse novo cenário.Sa

ra
h 

To
rr

es



21 de novembro de 2018 quarta‑feira – Assembleia Informa • 7ORADORES

Prefeitos 1
O acampamento de prefei-
tos em frente ao Palácio da 
Inconfidência, sede do Par-
lamento mineiro, pautou o 
pronunciamento do deputa-
do Carlos Pimenta (PDT). De 
acordo com ele, os gestores 
municipais estão em situa-
ção de extrema precarieda-
de financeira. “As prefeituras 
estão sem dinheiro, os pre-

feitos não conseguem mais 
custear nem mesmo os ser-
viços essenciais”, disse. Para 
o parlamentar, o protesto é 
uma forma de sensibilizar o 
governo de Minas. Segundo 
ele, os repasses aos municí-
pios referentes a áreas co-
mo saúde e educação estão 
sendo feitos com atraso. “Há 
cinco meses, por exemplo, 
o transporte escolar não re-

cebe os valores devidos e os 
postos locais se recusam a 
fornecer o combustível me-
diante a falta de pagamen-
to”, relatou. Carlos Pimenta 
disse que a Associação Mi-
neira de Municípios já soli-
citou que a União faça uma 
intervenção no Estado. Ele 
também mencionou a ne-
cessidade de se investir na 
malha ferroviária mineira.

Prefeitos 2
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) também fez crí-
ticas ao governo do Estado 
pelo atraso no pagamento 
dos servidores e por não 
repassar regularmente os 
valores devidos aos municí-
pios. Ele afirmou que ficou 
estarrecido ao ver tantos 
prefeitos acampados na 
porta da Assembleia Legis-

lativa. “Muitos deles já es-
tiveram conosco para tentar 
resolver a questão, mas até 
agora nada aconteceu. O go-
vernador deixou de receber 
deputados e prefeitos em 
compromisso já agendado. 
Nem ao menos prestou es-
clarecimentos. A Associação 
Mineira de Municípios já 
pediu intervenção federal”, 
afirmou o parlamentar. Dal-

mo Ribeiro Silva anunciou 
que é solidário aos gestores 
municipais e os convocou a 
“ocupar o local de trabalho 
do governador”. Em aparte, 
o deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) disse que o bloco 
de oposição, Verdade e Coe-
rência, alertou inúmeras ve-
zes para o descumprimento 
da lei por parte do governa-
dor Fernando Pimentel.

Petrobras
A escolha, pelo presidente 
eleito Jair Bolsonaro, do no-
vo ocupante da Presidência 
da Petrobras, o economista 
Roberto Castello Branco, foi 
alvo de críticas do depu-
tado Rogério Correia (PT). 
O parlamentar disse que a 
perspectiva, diante do nome 
indicado, é de que a empre-
sa pública caminhe para a 

privatização. De acordo com 
ele, o próprio Bolsonaro ad-
mitiu que poderá privatizar 
parcialmente a Petrobras. 
Rogério Correia disse que 
será vendido aquilo que 
permite à empresa lucrar. 
“A parte que dá dinheiro ao 
País é o refinamento, e é is-
so que querem entregar ao 
capital estrangeiro”, denun-
ciou. Segundo ele, a retira-

da do petróleo bruto não é 
economicamente vantajosa, 
e sim a transformação da 
matéria-prima em produtos 
como diesel e gasolina. Ain-
da de acordo com o deputa-
do, a privatização atenderia 
aos interesses de empresas 
americanas que pretendem 
comprar o petróleo bruto e 
vender ao Brasil o produto 
refinado por preços maiores.Fo
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.824/16

Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. 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

PL 4.725/17
Do deputado Ulysses Gomes. Dá nova redação a parágrafo da Lei 
13.138, de 1999, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Poço Fundo. 
Votação em 1º turno

PL 5.358/18
Do deputado Ricardo Faria. Dá nova redação à Lei 12.995, de 1998, 
que autoriza o Executivo a fazer doação ou reversão dos imóveis que 
menciona. 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 3.446/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trechos de ro-
dovia a Brumadinho. Discussão em 2º turno

PL 4.029/17
Do deputado Rogério Correia. Institui a Zona da Mata como Polo Agro-
ecológico e de Produção Orgânica. Discussão em 2º turno

PL 4.191/17
Do deputado Gustavo Valadares. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Córrego Fundo. Discussão em 2º turno

PL 4.221/17
Do deputado Ivair Nogueira. Concede novo prazo ao donatário do imó-
vel de que trata a Lei 18.995, de 2010. Discussão em 2º turno

PL 4.520/17
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Executivo a doar trechos de ro-
dovia a Andrelândia. Discussão em 2º turno

PL 4.692/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Executivo a doar trecho 
de rodovia a Estrela do Sul. Discussão em 2º turno

PL 4.714/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o IEF a doar imóvel a Pará de 
Minas. Discussão em 2º turno

PL 4.727/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Executivo a doar bem público a 
Dom Joaquim. Discussão em 2º turno

PL 4.731/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Carmo do Cajuru. Discussão em 2º turno

PL 4.856/17
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Pintópolis. Discussão em 2º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de Ativi-
dades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas. Discussão em 2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para não 
ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara de Pre-
venção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 2º turno
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela – Fios e Formas de Itaguara 
(Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, o trabalho da Comissão Pastoral da Terra e homenagear a 
instituição por seus 40 anos. Requerimento: deputado Rogério Correia

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

• Comissão Extraordinária Pró‑Ferrovias Mineiras (Plenarinho IV) – debater, 
com a presença de convidados, os estudos do Tribunal de Contas da União 
sobre a renovação antecipada das concessões ferroviárias. Requerimento: 
deputados João Leite e Roberto Andrade e deputada Marília Campos

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 5.389/18 (1º turno), do TJMG, que altera 
os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo 
da Justiça Militar

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 
4.677/17 (2º turno), da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a im-
plantação de medidas contra a violência obstétrica

10h15
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – discutir 

e votar parecer sobre o PL 4.392/17 (2º turno), do deputado Paulo Guedes, 
que acrescenta dispositivo à Lei 14.171, de 2002, a qual cria o Idene

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

res sobre 16 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 80/18 
(1º turno), do TCE, que altera a Lei Complementar 102, de 2008, a qual 
dispõe sobre a organização do tribunal

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 305/15 (2º turno), do deputado Arlen 
Santiago, que dispõe sobre a criação do Selo Azul

• Comissão de Cultura (Auditório SE) – discutir e votar pareceres sobre duas 
proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.103/18 (1º turno), 
do ex‑deputado Durval Ângelo, que disciplina o incentivo ao audiovisual

10h45
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – mesma 

pauta da reunião das 10h15

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – mes-

ma pauta da reunião das 10h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.968/16 (2º turno), do deputado Rogério Correia, que institui a Política e 
o Sistema de Convivência com o Semiárido

• 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 parecer sobre o PL 4.267/17 (2º turno), do deputado Cabo 
Júlio, que dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Comissão de Cultura (Auditório SE) – mesma pauta da reunião das 10h30
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com 
a presença de convidados, a implantação do aeroporto-indústria em Con-
fins. Requerimento: deputados Roberto Andrade, Antonio Carlos Arantes 
e Gustavo Valadares

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 4.908/18 (1º turno), do deputado Antonio Carlos Aran-
tes, que dispõe sobre a comercialização de produtos cuja denominação 
possua o termo “leite”

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

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

cutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Dia da Consciência Negra
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Gestão arquivista no Poder Legislativo 
 4h30 Comissão de Segurança Pública (1º/9/2018) – debate a 

situação dos moradores das unidades residenciais do programa 
Lares Geraes

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça  – Estatuto do desarmamento
 7h Zás – Cosmópolis
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Dia da Consciência Negra
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder –  ex-ministra de Igualdade Racial, Nilma 

Gomes
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 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  – Liberdade de Imprensa e Democracia
 20h05 Entrevista com Parlamentares Eleitos – 19ª Legislatura
 21h Assembleia Debate (reprise) – Desafios para o 

desenvolvimento: Regiões Sul e Sudoeste
 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 5.181/18

Do TJMG. Institui auxílios saúde e transporte a servidores do Judiciá-
rio. 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 5.407/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 22.415, de 2016, que fixa os 
efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Discussão em 1º turno

PL 5.408/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera artigo da Lei 21.527, de 2014, 
autorizando a Secretaria de Fazenda a realizar procedimentos operacio-
nais para implementação de pagamentos. Discussão em 1º turno


