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Propostas para ferrovias incluem reforma
de trechos e investimento em turismo

Diversas sugestões para a re-
cuperação da malha ferrovi-
ária na Zona da Mata mineira 
foram apresentadas ontem, 
em Viçosa, durante audiência 
pública da Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Mineiras. 
Entre essas propostas, estão a 
reforma de estações históricas 
e de trechos atualmente aban-
donados, a restauração de 
trens para uso turístico e a re-
visão de projetos do Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI), do governo federal. 

A comissão e entidades de 
defesa do transporte ferroviá-
rio reivindicam que essas me-
didas sejam implementadas 
com recursos de multa de-
vida pela Vale, controladora 
da Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA), concessionária res-
ponsável pelos trechos em 
questão. A multa tem valor 
de R$ 600 milhões e foi apli-
cada pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), por descumprimen-
to de cláusulas do contrato 
de concessão.

Esse dinheiro seria des-
tinado ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Ferroviário, 
instituído pela Medida Provi-
sória (MP) 845/18. Entretanto, 
a MP, que implicaria a renova-
ção antecipada de concessões 
ferroviárias, expirou, o que foi 

comemorado pelos presentes 
à reunião, uma vez que os re-
cursos poderiam ser aplicados 
fora de Minas Gerais. A Co-
missão Pró-Ferrovias estuda 
apresentar ao governo federal 
outra proposta de medida pro-
visória, a fim de contemplar as 
demandas do Estado.

O pesquisador de mobi-
lidade urbana sobre trilhos 
Antônio Pastori mostrou fotos 
de estações históricas e de va-
gões abandonados. Segundo 
ele, há interesse e potencial 
para a instalação de novos 
trechos ferroviários turísticos, 
que poderiam ser implanta-

dos a partir da recuperação 
daqueles equipamentos.

Membro da ONG Trem, 
o professor André Tenuta foi 
um dos que defenderam o uso 
da multa a ser paga pela Vale 
em projetos dentro de Minas 
Gerais. Ele também propôs a 
implantação de projetos tu-
rísticos. “A quantidade de vi-
sitantes e atrações de grande 
potencial turístico que estão 
ao longo dos trechos que são 
o motivo da multa justificam, 
com sobra, o investimento na 
melhoria dessas áreas intransi-
táveis”, afirmou. “Infelizmente, 
as concessionárias e o governo 

federal, até o momento, só se 
interessaram por corredores de 
exportação e só trabalham para 
isso”, acrescentou o professor.

O prefeito de Viçosa, Ân-
gelo Chequer, entregou aos 
deputados da comissão um 
documento com as principais 
reivindicações das cidades 
da região no que diz respei-
to ao transporte ferroviário. 
Segundo ele, já está sendo 
articulada uma frente minei-
ra de prefeitos a favor das 
ferrovias. “As ferrovias po-
tencializam nosso turismo e 
é nosso desejo que voltem ao 
seu auge”, ressaltou.

Transporte ferroviário segue na pauta 
O deputado João Leite (PSDB) 
afirmou que, mesmo com o 
encerramento dos trabalhos 
da Comissão Pró-Ferrovias, 
que preside, a agenda da 
ALMG na próxima legislatura 
incluirá a retomada do trans-
porte ferroviário em Minas. 
“Felizmente, conseguimos 
impedir que a antecipação 
da renovação das conces-

sões ferroviárias aconte-
cesse. Os recursos oriundos 
dela não ficariam no nosso 
Estado”, declarou.

“Faltam muitos anos 
para essas concessões ven-
cerem e, a meu ver, uma li-
citação ao final do contrato 
daria a oportunidade para 
que as linhas abandona-
das fossem disputadas por 

empresas que querem real-
mente investir em transpor-
te de cargas e passageiros 
por essas vias”, acrescentou 
João Leite.

O relator da comissão, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), reforçou o posiciona-
mento do colega. “A perda 
de Minas com essa renova-
ção antecipada seria grande 

demais”, disse. A antecipa-
ção da renovação das con-
cessões aconteceria no âm-
bito do PPI.

O deputado eleito Co-
ronel Henrique (PSL) disse 
estar em contato com o 
futuro ministro do Turismo 
para pedir apoio à retoma-
da do transporte ferroviá-
rio em Minas.

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras realizou audiência pública em Viçosa

Daniel Protzner
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Reunião Extraordinária (10 horas)
PLC 78/18

Do procurador-geral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Minas 
Gerais. Votação em 1º turno

PL 5.275/18
Do procurador-geral de Justiça. Institui assistência à saúde aos 
servidores do Ministério Público de Minas Gerais. Votação em 
1º turno

PL 5.181/18
Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Institui auxílios saúde e trans-
porte a servidores do Poder Judiciário. 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

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.824/16

Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Votação em 
1º turno

PL 4.615/17
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Miraí. Votação em 1º turno

PL 5.358/18
Do deputado Ricardo Faria. Dá nova redação à Lei 12.995, de 1998, que 

autoriza o Poder Executivo a fazer doação ou reversão dos imóveis que 
menciona. Votação em 1º turno

PL 5.456/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a instituição do Fun-
do Extraordinário do Estado de Minas Gerais (Femeg). Discussão em 
1º turno (urgência)

PL 5.457/18
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Fundo Especial Registral de 
Regularização Fundiária de Interesse Social (Ferrfis). Discussão em 1º 
turno (urgência)

PL 5.065/14
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Careaçu. Discussão em 1º turno

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

PL 1.429/15
Do deputado Arlen Santiago. Obriga os estabelecimentos comerciais 
destinados a hospedagem a disponibilizar aos consumidores adapta-
dor de tomada universal. Discussão em 1º turno

PL 3.645/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Funilândia. Discussão em 1º turno

PL 3.854/16
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibi-
lização de produtos provenientes de agricultura familiar nas gôndolas 
dos supermercados. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA

Plenário já pode analisar projeto de
lei que cria o Fundo Extraordinário 

Em reunião conjunta, ontem, 
as Comissões de Administra-
ção Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovaram pareceres 
de 1º turno favoráveis ao 
Projeto de Lei (PL) 5.456/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui o Fundo 
Extraordinário do Estado de 
Minas Gerais (Femeg). Com 
isso, a proposição já pode ser 
analisada pelo Plenário.

O PL 5.456/18 trami-
ta em regime de urgência 
e tem por objetivo instituir 
o Femeg, para vinculação e 
aplicação dos recursos a que 
o Estado faz jus com relação 
às compensações originadas 
pela Lei Complementar Fede-
ral 87, de 1996, mais conheci-
da como Lei Kandir. 

O relator na Comissão de 
Administração, deputado João 
Magalhães (MDB), opinou pela 
aprovação com a emenda nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Ela esclarece a 
que leis devem obedecer os 
demonstrativos financeiros e 

os critérios para a prestação de 
contas do Femeg.

Na FFO, o relator foi o de-
putado Ulysses Gomes (PT), 
que concordou com o posicio-
namento da CCJ e apresentou 
a emenda nº 2. Ela altera a 
redação dos artigos 3º e 10º, 
com o objetivo de excluir 
os repasses de duodécimos 
constitucionais das exigências 
previstas nos dispositivos.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) votou contra a 
proposição. Ele considerou 
que a apresentação do proje-
to é uma manobra do gover-
nador para evitar reprovação 
das contas de sua gestão pelo 
TCE e pela própria ALMG. 
Defensoria – O PL 5.442/18, 
da Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais, que prevê recom-
posição salarial para mem-
bros do órgão, também está 
pronto para ser analisado em 
Plenário, em 1º turno. Ontem, 
a proposição recebeu pare-
ceres favoráveis da Comissão 
de Administração Pública e 
da FFO, em duas reuniões dis-

tintas. O reajuste previsto no 
projeto é de 7,52%.

Os relatores do PL 5.442/18 
foram os deputados Dirceu 
Ribeiro (Pode), na Comissão 
de Administração Pública, e 
Ulysses Gomes, na FFO. Am-
bos mantiveram o texto origi-
nal do projeto.

Também recebeu parecer 
de 1º turno favorável da FFO, 
ontem, e está pronto para ir 
a Plenário, o PL 5.236/18, do 

deputado Inácio Franco (PV), 
que prevê a prescrição de 
procedimento administra-
tivo paralisado por mais de 
três anos. O relator, depu-
tado Ivair Nogueira (PMDB), 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Adminis-
tração Pública, e pela rejei-
ção do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). 

O PL 5.456/18 foi apreciado em reunião conjunta

 Willian Dias
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PL 3.913/16

Do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Lagoa Santa. Discussão em 1º turno

PL 3.920/16
Do deputado Rogério Correia. Dispõe sobre a proteção e a preservação 
dos clubes sociais de negros em Minas Gerais. Discussão em 1º turno

PL 4.488/17
Do deputado Ulysses Gomes. Altera a Lei 20.797, de 2013, que autori-
za o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Jesuânia. Discus-
são em 1º turno

PL 4.548/17
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Jequeri. Discussão em 1º turno

PL 4.740/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Senador Firmino. Discussão em 1º turno

PL 4.821/17
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Luisburgo. Discussão em 1º turno

PL 4.876/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuá-
ria de Minas Gerais. Discussão em 1º turno

PL 4.941/18
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Uberlândia. Discussão em 1º turno

PL 4.978/18
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem (DEER) a doar imóvel ao Estado. Discussão 
em 1º turno

PL 4.979/18
Do deputado Emidinho Madeira. Declara patrimônio cultural do Esta-
do a Festa da Queima do Alho. Discussão em 1º turno

PL 5.037/18
Do governador Fernando Pimentel. Acrescenta dispositivo à Lei 
22.445, de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Es-
tado. Discussão em 1º turno

PL 5.103/18
Do ex-deputado Durval Ângelo. Disciplina a promoção, o fomento e o 
incentivo do audiovisual no Estado. Discussão em 1º turno

PL 5.190/18
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o reconhecimento do valor his-
tórico e cultural das ferrovias. Discussão em 1º turno 

PL 5.236/18
Do deputado Inácio Franco. Altera a Lei 21.735, de 2015, que dis-
põe sobre a constituição de crédito estadual não tributário. Discus-
são 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 Estado de Fazenda a realizar proce-
dimentos operacionais para implementação de pagamentos. Discus-
são em 1º turno

PL 5.453/18
Do deputado Bosco. Altera a Lei 20.628, de 2013, para incluir o Coral 
Lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. 
Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
PL 895/15

Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política de Prevenção e 
Controle do Diabetes em Crianças e Adolescentes. Votação em 
2º turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Monte Sião. Votação em 2º turno

PL 5.456/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a instituição do Fun-
do Extraordinário do Estado de Minas Gerais (Femeg). Discussão em 
1º turno (urgência)

PL 5.457/18
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Fundo Especial Registral de 
Regularização Fundiária de Interesse Social (Ferrfis). Discussão em 1º 
turno (urgência)

PL 3.446/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
de rodovia ao município de Brumadinho. Discussão em 2º 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 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 Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de 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 4.267/17
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a definição das associações de 
socorro mútuo. Discussão em 2º turno

PL 4.353/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Carmo do Cajuru. Discussão em 2º turno

PL 4.392/17
Do deputado Paulo Guedes. Acrescenta dispositivo à Lei 14.171, de 
2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais. Discussão em 2º turno

PL 4.520/17
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
de rodovia ao município de Andrelândia. Discussão em 2º turno

PL 4.677/17
Da deputada Geisa Teixeira. Dispõe sobre a implantação de medidas 
de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência 
obstétrica. Discussão em 2º turno

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

PL 4.714/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Instituto Estadual de Florestas 
a doar imóvel ao município de Pará de Minas. Discussão em 2º turno

PL 4.727/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Poder Executivo a doar bem públi-
co ao município de Dom Joaquim. Discussão em 2º turno

PL 4.731/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Carmo do Cajuru. Discussão em 2º turno

PL 4.739/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Senador Firmino. Discussão em 2º turno

PL 4.856/17
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Pintópolis. Discussão em 2º turno

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



ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder  – ator Sérgio Mamberti 
 1h Segunda Musical – Danilo Cunha, Lucília Cerqueira e Paulo Rosa
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (21/8/2018) – debate sobre a produção e comercialização do queijo artesanal em Minas

(24/7/2018) – debate mudanças no ICMS na compra de 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Mata, Vertentes e Caparaó
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Assembleia ao Vivo / Comissões
 9h Conexão Eleitoral
 9h30 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões
12h30 Via Justiça  – Ressocialização e lei de execução penal

 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária, com pronunciamentos, discussão e votação de proposições 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama (inédito)  – Dezembro Vermelho
 20h Sala de imprensa – debate?
20h35 Compactos de comissões
 21h Memória e Poder – ator Sérgio Mamberti 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)
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TV ASSEMBLEIA

8h30

curso de formação dos coordenadores municipais
-
-

9 horas

preparatória
10 horas

-
ções que dispensam Plenário

10h15
-

posições da comissão

-

10h20
-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 

auxílio-transporte para os servidores do Poder Judiciário
10h30

-

14 horas

14h15

Duarte Bechir, que dispõe sobre normas de proteção e segurança dos 
consumidores nos estacionamentos e diante dos fornecedores de servi-
ços de manobra e guarda de veículos

-
ções que dispensam Plenário 

-
ções que dispensam Plenário 

14h20

e votar proposições da comissão
14h30

-
sições da comissão 

votar proposições que dispensam Plenário 

-

-

-
do referentes ao exercício de 2016

15 horas
-

-

16 horas

que dispensam Plenário 

proposições que dispensam Plenário 

17 horas

18 horas

MEMORIAL DO 
LEGISLATIVO
MINEIRO

Venha conhecer o Memorial do Legislativo Mineiro. 
A inauguração será amanhã, dia 5, às 18h30.

Não perca!


