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Cantata de Natal emociona o público com 
repertório marcado pela diversidade

Pelo 12º ano consecutivo, a 
Cantata de Natal da Assem-
bleia Legislativa emocionou 
o público. Mais de mil pes-
soas, vindas de várias partes 
da cidade, acompanharam o 
espetáculo, que reuniu 23 co-
rais e mais de 300 vozes, na 
noite de ontem.

A tenda montada para o 
público no Hall das Bandeiras, 
de frente para a Praça Carlos 
Chagas, ficou lotada. A diver-
sidade marcou o repertório 
da Cantata, com 13 canções, 
entre músicas eruditas e po-
pulares, de origens diversas, 
como a africana Om Obani e 
o negro spiritual Go Tell it on 
the Mountain. Hallelujah, de 
Leonard Cohen, foi uma das 
mais apreciadas pelo público. 

O evento marcou o últi-
mo natal da 18ª Legislatura, 
que se encerra em 31 de ja-
neiro de 2019. Na abertura, 
o presidente da ALMG, Adal-
clever Lopes (MDB), cumpri-
mentou os presentes, dese-
jando a todos um feliz Natal. 

Muita gente, como o 
casal Regis Pacheco e Evelin 
Oliveira, moradores de Con-
tagem, não conseguiu chegar 
a tempo para se sentar ou ver 
de perto o espetáculo. Eles 
garantiram, no entanto, que 
valeu a pena. 

“Está tudo lindo, muito 
bem organizado, estou ado-
rando”, exclamou Ângela Apa-
recida da Silva, moradora do 
Bairro Vista Alegre, que veio à 
Cantata pela primeira vez. 

Um pot-pourri com can-
ções populares do Natal, 
que também integrou o re-
pertório, foi muito aplaudi-
do e agradou em especial as 
crianças. Ana Sofia Souza de 
Oliveira, de dez anos, tirava 
fotos para publicar em seu 
perfil no Instagram.

Além dos coralistas, to-
dos voluntários, a Cantata de 
Natal teve as participações 
especiais da Orquestra de 
Câmara Opus, do cravista 
Antonio Carlos de Maga-
lhães, do tenor Júlio César 

de Mendonça e da soprano 
Emanuelle Cardoso.
Memorial – Outro ponto alto 
da noite de ontem foi a reinau-
guração do Memorial do Le-
gislativo Mineiro. O local, pla-
nejado para ser um centro de 
referência e de comunicação 
da história ligada ao Parlamen-
to, agora funciona no andar 
térreo do Edifício Tiradentes e 

ficará aberto à visitação das 9 
às 18 horas, de segunda a sex-
ta-feira, com entrada gratuita. 

Antes da abertura da 
Cantata, foi anunciada, ain-
da, parceria firmada entre a 
Assembleia e a Prefeitura de 
Belo Horizonte para a manu-
tenção da Praça Carlos Cha-
gas, mais conhecida como 
Praça da Assembleia. 

Livro destaca personalidades políticas

A Assembleia lançou, na noi-
te de ontem, o livro A política 
em Minas, de Paulo Roberto 
de Gouvêa Medina, que in-

tegra o Programa Editorial 
de Obras de Valor Histórico e 
Cultural de Interesse de Mi-
nas Gerais e do Brasil. 

O presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(MDB), e o 1º-vice-presidente, 
deputado Lafayette de Andra-
da (PRB), receberam das mãos 
do autor exemplares autogra-
fados. Medina ressaltou a im-
portância do programa para a 
preservação da memória polí-
tica regional e nacional.

O autor destacou que, ao 
longo da elaboração da edição, 
se pautou pela relação dos mi-
neiros com a política, retratan-
do as personalidades que parti-
ciparam de modo decisivo dos 
rumos do País. Entre elas, estão 
Bonifácio de Andrada, Juscelino 
Kubitschek e Tancredo Neves.

Medina advertiu que o 
leitor não encontrará na obra 

um trabalho de historiogra-
fia, mas uma “crônica da po-
lítica mineira”.

O deputado Lafayette de 
Andrada, que coordena o Pro-
grama Editorial de Obras de 
Valor Histórico e Cultural de 
Interesse de Minas Gerais e 
do Brasil, enfatizou a singu-
laridade da obra lançada on-
tem. “O livro fala da vocação 
política dos mineiros”, disse.

Os deputados Rogério 
Correia, André Quintão e 
a deputada Geisa Teixeira, 
os três do PT, e o deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV) 
também participaram do 
evento, assim como o secre-
tário de Estado de Cultura, 
Ângelo Osvaldo.

Paulo Medina, entre Adalclever Lopes e Lafayette de Andrada

 Willian Dias

Mais de 300 integrantes de corais se uniram na Cantata

Daniel Protzner
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Prefeitos pedem dinheiro do Fundeb e do 
transporte escolar para apoiar projeto

O repasse de 50% do valor do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) e o pagamento in-
tegral dos recursos relativos 
ao transporte escolar, devi-
dos pelo governo do Estado. 
Essas foram as duas condi-
ções impostas por prefeitos 
dos Vales do Jequitinhonha 
e do Mucuri para apoiarem 
a criação do Fundo Extraor-
dinário do Estado de Minas 
Gerais (Femeg), proposto 
pelo governador Fernando 
Pimentel, por meio do Pro-
jeto de Lei (PL) 5.456/18, em 
tramitação na ALMG.

As exigências foram feitas 
ontem, em audiência da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) so-
licitada pelo deputado Neilan-
do Pimenta (Pode). A reunião 
discutiu atrasos nos repasses 
do governo aos municípios.

O PL 5.456/18 passou on-
tem em Plenário, em 1º turno, 

e deverá ser votado definitiva-
mente na semana que vem. 

“Buscamos esse acordo, 
que inclui o Fundeb e o trans-
porte escolar, antes da vota-
ção em 2º turno. O governo 
está se apropriando do que 
não é dele. Não é favor ne-
nhum pagar o ICMS aos mu-
nicípios”, declarou o prefeito 
de Ponto dos Volantes e presi-
dente da União dos Prefeitos 
do Jequitinhonha, Leandro 
Santana. Segundo ele, o di-
nheiro do Fundeb seria usado 
para pagar professores.

O prefeito de Itinga e 
presidente da Associação dos 
Municípios do Médio Jequi-
tinhonha, Adhemar Marcos 
Filho, reclamou da ausência 
de representantes do Poder 
Executivo estadual à reunião. 
“É uma admissão de culpa, 
eles sabem do crime que es-
tão cometendo”, disse.

O prefeito de Itamaran-
diba e presidente da Associa-
ção dos Municípios do Alto 
Jequitinhonha, Luiz Fernando 

Alves, afirmou que apenas o 
repasse do ICMS devido pelo 
governo não será suficiente. 

O deputado Carlos Hen-
rique (PRB) anunciou que o 
governo teria firmado acordo 
verbal com deputados e re-
presentantes da Associação 
Mineira de Municípios para, 
na segunda-feira (10), quitar 
a dívida com os municípios 
relativa ao ICMS e ao IPVA.

De acordo com o parla-
mentar, o descumprimento 
desse acordo implicará a não 
aprovação do projeto que 
cria o Femeg.

Um dos líderes da opo-
sição, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) disse que o 
principal objetivo da matéria 
é “livrar a pele do governo” e 
sugeriu que os prefeitos man-
tenham a mobilização. 

Comissão discute ferrovias com transição

A Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras re-
alizou ontem reunião com 
representante da equipe 
de transição do governador 
eleito, Romeu Zema, para 
apresentar as demandas e 
os desafios do setor. O pre-
sidente da comissão, depu-

tado João Leite (PSDB), disse 
que a principal preocupação 
do próximo governo deverá 
ser a manutenção, em Minas 
Gerais, dos recursos oriundos 
dos contratos de concessão 
do transporte ferroviário, tais 
como as multas a serem pa-
gas por concessionárias.

Marcela Tropia, que repre-
sentou a equipe de transição, 
disse que ainda não tem um po-
sicionamento oficial de Romeu 
Zema sobre a questão ferrovi-
ária. Lembrou, no entanto, que 
a prioridade do novo governo 
será alcançar o equilíbrio fiscal. 
Segundo ela, apenas após um 
diagnóstico sobre as finanças 
do Estado, será possível prever 
ações específicas.

Criada em junho deste 
ano, a comissão discutiu, em 
diversas reuniões, o projeto do 
governo federal de antecipar a 
renovação das concessões de 
algumas linhas férreas, inclu-
sive as que passam por Minas 
Gerais. Esses contratos ainda 
têm dez anos de vigência. A 
ideia do governo era renová-los 
por mais três décadas. O proje-
to, no entanto, foi suspenso.

Segundo João Leite e a 
vice-presidenta da comissão, 

deputada Marília Campos 
(PT), a forma como estava 
sendo proposta a renova-
ção não seria vantajosa para 
Minas Gerais. Uma das prin-
cipais críticas era ao fato de 
que os recursos provenientes 
da renovação das linhas em 
Minas poderiam ser alocados 
em investimentos de infraes-
trutura em outros estados.

Marília Campos também 
defendeu a construção de um 
ferroanel na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, para 
transporte de passageiros.

Os parlamentares ressalta-
ram o papel da comissão e de 
outros órgãos, como o Minis-
tério Público de Minas Gerais 
(MPMG) e a Advocacia-Geral 
do Estado (AGE), no adia-
mento das discussões realiza-
das pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
para a renovação dos contratos. 

 Futuro dos projetos para ferrovias preocupa parlamentares 

 Clarissa Barçante

FFO debateu atrasos nos repasses do Estado aos municípios

Guilherme Bergamini
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Crise ameaça paralisar atendimento à
saúde pública nos municípios mineiros

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) corre o risco de parar 
em Minas Gerais, no próximo 
ano, por falta de dinheiro dos 
municípios. O alerta é do vi-
ce-presidente do Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems), Hemóge-
nes Vaneli, que participou, 
ontem, de audiência pública 
na ALMG. A reunião, da Co-
missão de Saúde, teve como 
objetivo analisar relatório de 
gestores do SUS no Estado, 
relativo ao segundo quadri-
mestre deste ano.

Hemógenes Vaneli, que 
é secretário municipal de 
Saúde de Três Pontas (Sul de 
Minas), explicou que as pre-
feituras mineiras já não con-
tam com nenhuma reserva 
financeira para assegurar a 
assistência pública de saúde 
a partir de 2019. Segundo 
ele, cirurgias eletivas estão 
suspensas na maioria das ci-
dades e o desmonte dos ser-
viços se acelera.

A crise na saúde públi-
ca foi admitida por todos os 
participantes da reunião e 
lamentada pelos parlamen-

tares presentes, que também 
são médicos. O presidente da 
comissão, deputado Carlos 
Pimenta (PDT), afirmou que 
a maior parte dos hospitais 
estaduais passa por dificulda-
des financeiras, o que resulta 
na demissão de profissionais. 
Segundo ele, no Norte do 
Estado, há quatro meses as 
instituições não recebem re-

passes do Poder Executivo e a 
dívida chega a R$ 10 milhões.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) alertou que a situ-
ação pode se agravar com a 
saída de médicos cubanos do 
programa Mais Médicos. Ele 
afirmou que poucos profissio-
nais brasileiros que se inscre-
veram no programa estão se 
apresentando para o trabalho. 

Para o deputado Dou-
tor Wilson Batista (PSD), 
é necessário corrigir erros 
do SUS, como desperdício 
e mau uso do dinheiro. Ele 
disse que a demora na reso-
lução de doenças diagnosti-
cadas precocemente pode 
elevar os gastos do Estado 
com o paciente em mais de 
quatro vezes.

Comissão ouviu apresentação de resultados por gestores do Sistema Único de Saúde no Estado

Ricardo Barbosa

Gestores apontam avanços em quatro anos
Embora tenham admitido que 
a crise financeira do País e do 
Estado afeta a área de saú-
de, todos os representantes 
do governo do Estado apon-
taram avanços nos últimos 
quatro anos. O secretário-ad-
junto de Saúde de Minas Ge-
rais, Daniel Guimarães Ma-
chado de Castro, afirmou que 
a epidemia de febre amarela 
iniciada em 2016 está contro-
lada. Segundo ele, o diagnós-
tico eficaz, o atendimento rá-
pido dos casos e a vacinação, 
que alcançou 95% da popula-
ção, foram responsáveis pela 
baixa mortalidade entre as 
pessoas infectadas.

Ele também ressaltou par-
ceria com a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros, para 
uso de aeronaves das cor-

porações no atendimento a 
pacientes e no transporte de 
materiais e de medicamen-
tos. Segundo ele, mesmo du-
rante a greve dos caminho-
neiros, em maio, os serviços 
não foram interrompidos.

A presidenta da Funda-
ção Hemominas, Júnia Gui-
marães Cioffi, afirmou que já 
foram executados 98% do or-
çamento da instituição para 
atendimento a doadores, co-
leta e transfusões de sangue. 

O Centro de Tecidos Bio-
lógicos (Cetebio), unidade da 
Hemominas responsável pelo 
banco de tecidos e células, 
executou 52% do orçamento 
previsto. Conseguiu superar 
a meta de criopreservação 
(congelamento) de medulas 
ósseas, produzindo 449 e che-

gando a 156% do previsto. 
Segundo Júnia Cioffi, a produ-
ção de tecidos ficou aquém 
da meta, em função da para-
lisação de uma obra.
Fhemig – A Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas 
Gerais (Fhemig) conseguiu 
executar 64% do orçamen-
to, segundo a assessora de 
Planejamento, Gestão e Fi-
nanças, Karina Nicoli Ribeiro. 
Ela afirmou que a instituição 
acumula uma dívida de R$ 
52 milhões. Karina também 
ressaltou algumas conquis-
tas da Fhemig nessa gestão, 
como reposição de profissio-
nais que faltavam no Hospital 
João XXIII, implantação de 
um sistema de organização 
e controle de órgãos no pro-
grama MG Transplantes e a 

abertura de 50 vagas para 
reabilitação na Casa de Saú-
de São Francisco, em Bambuí 
(Centro-Oeste de Minas).

O impacto da crise foi 
maior na Fundação Ezequiel 
Dias (Funed), responsável 
pela produção de vacinas 
e de medicamentos e por 
pesquisas científicas. Con-
forme relato da chefe da 
unidade de Gestão Estraté-
gica, Luciana Morais, ape-
nas 24,5% do orçamento 
autorizado foi realizado.

Apesar da redução de 
recursos, a instituição con-
seguiu cumprir as metas físi-
cas, alcançando a produção 
de 9 milhões de vacinas e a 
realização de 50 mil exames, 
especialmente para monito-
ramento de agrotóxicos.
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Mudança na legislação sobre os queijos
artesanais está pronta para ir a Plenário

Está pronto para ser anali-
sado em 1º turno pelo Ple-
nário o Projeto de Lei (PL) 
4.631/17, que trata da pro-
dução e comercialização de 
queijos artesanais. A propo-
sição, de autoria do gover-
nador Fernando Pimentel, 
recebeu ontem parecer favo-
rável da Comissão de Admi-
nistração Pública. O relator, 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), opinou pela apro-
vação na forma do substituti-
vo nº 3, que apresentou.

O PL 4.631/17 possibi-
lita a criação de variedades 
de queijos artesanais. Atu-
almente, só há o reconhe-
cimento legal no Estado do 
queijo tipo Minas Artesanal 
de Casca Lavada.

Se o projeto for aprovado, 
o Poder Executivo poderá de-
finir tipos diferentes do pro-
duto alimentício, e, a partir 
deles, os produtores poderão 
criar variações com a adição 
de ingredientes. O processo 
chamado de afinação tam-

bém poderá ser reconhecido 
oficialmente pela primeira 
vez, se a proposição virar lei. 
Trata-se de uma etapa na qual 
um queijo padrão fornecido 
por um produtor é alterado a 
partir de técnicas específicas. 

O conceito de afinação foi 
importado da França e abre es-
paço para o surgimento de mes-
tres queijeiros, que vão atuar no 
aprimoramento dos queijos.

A Comissão de Adminis-
tração também deu parecer 

de 1º turno favorável ao PL 
523/15, do deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB), 
que determina a instalação 
de equipamentos de GPS nos 
veículos dos órgãos estaduais 
de segurança e de saúde.

Proposição que altera regras para classificação dos queijos no Estado passou na Comissão de Administração

Willian Dias

Comissões analisam diversas proposições
Outras comissões se reuni-
ram para analisar projetos. 
Na reunião da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, dois projetos 
de lei receberam pareceres 
favoráveis: em 2º turno, o PL 
1.429/15, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), que obriga 
os hotéis a disponibilizar aos 
consumidores adaptador de 
tomada universal; e em 1º 
turno o PL 1.242/15, do de-
putado Duarte Bechir (PSD), 
que dispõe sobre normas de 
proteção e segurança dos 
consumidores nos estaciona-
mentos públicos e privados e 
diante dos fornecedores de 
serviços de manobra e guar-
da de veículos.

Outro a receber parecer 
favorável, em 2º turno foi 
o PL 5.037/18, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
acrescenta dispositivo à Lei 

22.445, de 2016, a qual trata 
da educação escolar indígena 
no Estado. A matéria, analisa-
da pela Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, cria 
a categoria “escola indígena”, 
determinando que os estabe-
lecimentos de ensino vincula-
dos a ela sejam regulamenta-
dos por decreto. 

Também em 2º turno, re-
cebeu parecer pela aprovação 
o PL 924/15, apreciado pela 
Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social. De autoria do deputa-
do André Quintão (PT), a ma-
téria dispõe sobre os direitos 
dos usuários dos serviços, dos 
programas e dos benefícios da 
assistência social no Estado.

Na Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável, recebeu parecer de 
2º turno favorável o Projeto de 
Lei (PL) 305/15, do deputado 

Arlen Santiago (PTB), que es-
timula a redução do consumo 
de água no Estado, por meio 
da concessão do Selo Azul aos 
municípios que atingirem me-
tas de economia. 

A Comissão de Saúde deu 
parecer de 1º turno favorável 
ao PL 1.357/15, da deputada 
Ione Pinheiro (DEM), que tra-
ta da política para a saúde da 
mulher detenta, a fim de me-
lhorar o acesso delas às ações 
de planejamento familiar e a 
informações sobre pré-natal 
e parto, entre outras.

Os projetos analisados 
pelas comissões em 2º tur-
no estão prontos para retor-
nar a Plenário, para aprecia-
ção definitiva.
Audiências – A Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização se reuniu para apro-
var requerimentos, dois deles 
de audiência pública. Uma das 

discussões será sobre as res-
trições do Ministério Público 
ao transporte de passageiros. 
O requerimento é do deputa-
do Paulo Guedes (PT). Do de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), foi aprovado reque-
rimento de audiência sobre o 
Plano de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana do Vale 
do Aço.

A Comissão Especial da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 14/15 elegeu 
como presidente o deputa-
do João Magalhães (MDB). 
A proposição tem como pri-
meiro signatário o deputado 
Sargento Rodrigues (PTB). 
Ela busca assegurar aos ser-
vidores públicos o direito de 
converter em espécie as fé-
rias-prêmio adquiridas até 29 
de fevereiro de 2004 e não 
gozadas, para quitar o finan-
ciamento da casa própria.
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CCJ considera constitucionais projetos
de lei que tratam da isenção de pedágio

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) analisou diversos 
projetos, ontem, em duas reu-
niões. Um deles é o Projeto de 
Lei (PL) 1.237/15, do deputa-
do Fábio Cherem (PSD), que 
isenta do pagamento de pe-
dágio, nas rodovias estaduais, 
os veículos automotores de 
propriedade de pessoas com 
deficiência física e comprova-
da carência econômica. O pa-
recer, do deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB), foi pela cons-
titucionalidade da matéria. 

A CCJ também deu pare-
cer pela constitucionalidade 
ao PL 574/15, do deputado 
Fred Costa (Patri). O projeto 
isenta da taxa de pedágio os 
veículos emplacados no mu-
nicípio onde esteja instalada 
a praça de cobrança ou cujo 
proprietário resida a uma 
distância de até 30 quilôme-
tros dela. Para isso, altera 
a Lei 12.219, de 1996, que 
autoriza o Poder Executivo 
a delegar, por meio de con-
cessão ou de permissão, os 
serviços públicos que men-

ciona, acrescentando novo 
artigo à norma. 

Passou também pela CCJ 
o PL 5.433/18, dos deputa-
dos Rogério Correia e Marília 
Campos, ambos do PT, que 
exclui os bombeiros civis das 
atividades disciplinadas pela 
Lei 22.839, de 2018. A norma 
dispõe sobre a prática de ati-
vidades da área do Corpo de 

Bombeiros Militar por volun-
tários, profissionais e institui-
ções civis. No entanto, como 
apontam os autores do pro-
jeto, a profissão de bombeiro 
civil já foi regulamentada pela 
Lei Federal 11.901, de 2009.

Outras matérias conside-
radas constitucionais foram 
o PL 2.035/15, do deputado 
Elismar Prado (Pros), cujo 

objetivo é disciplinar os ser-
viços de atendimento ao 
consumidor por telefone ou 
por meio eletrônico, e o PL 
394/15, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), que obriga 
instituições de ensino a afi-
xar em local visível informa-
ções sobre a gratuidade na 
emissão de diplomas e de 
histórico escolar final.

Auxílios para servidores são aprovados
O Plenário aprovou ontem, 
em 2º turno, em Reunião 
Extraordinária realizada pela 
manhã, projetos que tratam 
de auxílio à saúde no Minis-
tério Público de Minas Gerais 
(MPMG) e no Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG).

Um deles é o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
78/18, do procurador-geral 
de Justiça, que regulamenta 
a assistência à saúde para 
membros do MPMG.  Para 
tanto, altera a Lei Comple-
mentar 34, de 1994, que 
dispõe sobre a organização 
do Ministério Público. Essa 
assistência médico-hospita-
lar a promotores e procura-
dores, com efeito retroativo 
a 1º de fevereiro de 2018, 
poderá ser prestada direta 

ou indiretamente, mediante 
a comprovação dos gastos 
para fins de indenização, a 
qual será limitada a 10% do 
subsídio mensal.

O texto aprovado também 
permite que promotores e 
procuradores possam receber 
os valores correspondentes às 
suas férias-prêmio, quando se 
aposentarem ou quando elas 
forem indeferidas por necessi-
dade de serviço.
Servidores – Também foi apro-
vado o Projeto de Lei 5.275/18, 
do procurador-geral de Justiça, 
que institui assistência à saúde 
aos servidores do Quadro de 
Pessoal dos Serviços Auxiliares 
do Ministério Público.

De caráter indenizatório, o 
auxílio-saúde será pago, men-
salmente, em pecúnia, para 

subsidiar, de forma parcial, 
as despesas com plano ou 
seguro de assistência à saúde 
privados, de livre escolha e 
responsabilidade do servidor. 
O valor do auxílio, de R$ 450, 
será devido aos servidores 
ativos e inativos titulares de 
cargo de provimento efetivo 
e aos servidores ocupantes 
de cargos de provimento em 
comissão, de recrutamento 
amplo. O pagamento do be-
nefício será retroativo a ja-
neiro de 2018.
Tribunal – Para os servido-
res do Tribunal de Justiça, 
foi aprovada a instituição de 
auxílios saúde e transpor-
te, conforme prevista no PL 
5.181/18, do próprio TJMG. 

O auxílio-saúde será de-
vido aos servidores efetivos 

ativos e inativos, aos pensio-
nistas e aos ocupantes de car-
go de provimento em comis-
são. O valor do benefício será 
de R$ 200 a R$ 300, de acor-
do com a idade do servidor.

Já o auxílio-transporte 
será de R$ 150, sendo devido 
aos servidores em atividade, 
sejam efetivos ou comissio-
nados. O texto aprovado es-
tabelece que o pagamento 
dos benefícios será retroativo 
a 1º de janeiro de 2018.

Os três projetos pas-
saram na forma de substi-
tutivos apresentados pelos 
deputados André Quintão 
(PT), Gustavo Corrêa (DEM), 
Sargento Rodrigues (PTB), 
Rogério Correia (PT) e Tadeu 
Martins Leite (MDB), durante 
as discussões em Plenário.

PLENÁRIO

 Comissão de Constituição e Justiça realizou ontem duas reuniões para análise de proposições 

Ricardo Barbosa
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Proposta que autoriza a conversão 
de férias-prêmio passa em 1º turno

Além dos projetos que tra-
tam da criação de auxílios no 
Ministério Público e no Tri-
bunal de Justiça (leia na pá-
gina 5), o Plenário aprovou, 
na Reunião Extraordinária 
da manhã de ontem, outras 
duas proposições. 

Em 1º turno, passou a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 14/15, que tem 
como objetivo permitir que 
o servidor público civil e mi-
litar converta em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 
29 de fevereiro de 2004 e não 
gozadas, para quitar, total ou 
parcialmente, o financiamen-
to da casa própria. A matéria 
é de autoria do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB) e 
outros parlamentares. Para 
conceder o benefício, a PEC 
14/15 altera o artigo 117 do 
Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

Em 2º turno, foi aprova-
do o PL 5.103/18, do ex-de-

putado Durval Ângelo, que 
disciplina o fomento do au-
diovisual no Estado.

O projeto foi aprovado 
na forma do vencido em 1º 
turno. Ele busca estimular a 
produção do audiovisual em 

Minas Gerais e trata das ativi-
dades e dos aspectos relacio-
nados ao tema.

O artigo 3º, por exem-
plo, traz os princípios que 
devem nortear a produção 
do audiovisual, como a li-

berdade de expressão e a 
criação artística, o reco-
nhecimento e inclusão das 
diferentes identidades cul-
turais e o respeito à diver-
sidade, à pluralidade e aos 
direitos humanos.

Votações se iniciaram pela manhã, em Reunião Extraordinária do Plenário da ALMG

 Luiz Santana

Matéria busca reduzir processos judiciais
As votações prosseguiram 
na Reunião Ordinária de 
Plenário, na tarde de on-
tem. O Projeto de Lei (PL) 
5.302/18, do governador 
Fernando Pimentel, que 
visa desburocratizar e redu-
zir os processos judiciais do 
Estado, foi aprovado em 2º 
turno, na forma do substitu-
tivo nº 1 ao vencido, apre-
sentado pela Comissão de 
Administração Pública. 

O substitutivo teve como 
objetivo voltar a incluir no 
texto a criação da Câmara 
de Prevenção e Resolução 
Administrativa de Conflitos, 
no âmbito da Advocacia- 
-Geral do Estado, que estava 
prevista no projeto original, 
mas havia sido retirada pelo 
Plenário no texto aprovado 
em 1º turno.

Assim, a proposição 
aprovada no 2º turno fixa 
os objetivos da câmara e 
estabelece que caberá ao 

advogado-geral do Estado 
regulamentar seu funcio-
namento. Além disso, visa 
dar publicidade à motiva-
ção dos atos administrati-
vos praticados com base na 
referida lei, prestigiando, 
com isso, o controle a ser 
exercido sobre tal atividade 
do Poder Executivo.

O PL 5.302/18, em linhas 
gerais, pretende autorizar a 
Advocacia-Geral do Estado 
a não ajuizar e não contes-
tar ação em curso ou desistir 
dela e não interpor recurso 
ou desistir, total ou parcial-
mente, do recurso eventual-
mente interposto. 
Carreiras – Ainda na Reu-
nião Ordinária, o Plenário 
da Assembleia Legislativa 
aprovou, em 2º turno, o 
Projeto de Lei 5.000/18, do 
governador Fernando Pi-
mentel, que cria carreiras 
para o Grupo de Atividades 
de Pesquisa e Ensino em 

Políticas Públicas do Poder 
Executivo, vinculadas à Fun-
dação João Pinheiro (FJP).

O projeto foi aprovado 
na forma do vencido, com as 
emendas de nº 1, da Comis-
são de Administração Públi-
ca, e de nº 2, sem parecer, 
por ter sido apresentada 
pelo deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) em Plenário.

As carreiras criadas pelo 
projeto, na área de pesqui-
sa e ensino, são de auxiliar, 
técnico e gestor. Atualmen-
te, os servidores da FJP estão 
posicionados nos grupos de 
atividades de Ciência e Tec-
nologia do Estado, o que não 
atenderia às especificidades 
da fundação.

O texto do vencido incor-
porou sugestões de emendas 
encaminhadas pelo Poder 
Executivo. Seu objetivo com 
isso foi, de uma maneira ge-
ral, quantificar o número de 
funções públicas transfor-

madas e deixar mais clara a 
redação de dispositivos.

A emenda nº 1 tem a 
finalidade de incluir, entre 
as carreiras criadas, os pes-
quisadores da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tec-
nologia e Ensino Superior. 
A emenda nº 2 acrescenta 
artigo à Lei 22.415, de 2016, 
que fixa os efetivos da Polícia 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros. O artigo incorpora 
texto que define o que é con-
siderado movimentação por 
interesse próprio. 
Cargos – Foi aprovado, na 
mesma reunião, em 2º turno, 
o PL 5.407/18, do governador, 
que altera a Lei 22.415, de 
2016, a qual fixa os efetivos da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. O projeto redistri-
bui os cargos dos quadros efe-
tivos da PM para os exercícios 
de 2018 e 2019, sem, contu-
do, alterar o número total.
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 305/15

Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a criação do Selo Azul de 
controle e redução do consumo de água potável para os municípios do 
Estado. Discussão em 2º turno, 

PL 924/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre os direitos dos usuários dos 
serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência 
social do Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.645/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Funilândia. Discussão em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 2º turno

PL 3.913/16
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Lagoa Santa. Discussão em 2º 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 2º turno

PL 4.041/17
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Reconhece o relevante interesse 
coletivo, a importância econômica e social e a utilidade pública dos 
circuitos turísticos de Minas Gerais. Discussão em 2º turno

PL 4.488/17
Do deputado Ulysses Gomes. Altera a Lei 20.797, de 2013, que autoriza 
o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Jesuânia. Discussão 
em 2º 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 2º turno

PL 4.615/17
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Miraí. Discussão em 2º 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 2º 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 2º turno

PLENÁRIO

Aprovadas em 2º turno medidas de
combate à violência obstétrica no Estado

O Plenário aprovou, na Reu-
nião Ordinária de ontem, em 
2º turno, o Projeto de Lei (PL) 
4.677/17, da deputada Geisa 
Teixeira (PT), que trata da im-
plantação de medidas de infor-
mação e proteção à gestante e 
parturiente contra a violência 
obstétrica em Minas Gerais.

O texto foi aprovado na 
forma do vencido. O projeto 
dispõe sobre a garantia de 
atendimento humanizado à 
gestante, à parturiente e à 
mulher em situação de abor-
tamento, para prevenção da 
violência na assistência obs-
tétrica no Estado. 

A proposição define esse 
tipo de violência como a prá-
tica de ações, no atendimen-
to pré-natal, no parto, no 
puerpério e nas situações 
de abortamento, que res-
trinjam direitos garantidos 
por lei às gestantes, às par-
turientes e às mulheres em 
situação de abortamento e 
que violem a sua privacidade 
e a sua autonomia.

Segundo o texto, fica 
proibido submeter a mulher 
a procedimentos dolorosos, 
desnecessários ou humi-
lhantes, como lavagem in-
testinal, raspagem de pelos 

pubianos, posição gineco-
lógica com portas abertas e 
exame de toque por mais de 
um profissional.
Diabetes – Também foi 
aprovado em 2º turno o PL 
895/15, do deputado Gil 
Pereira (PP), que trata da 
implementação de ações de 
prevenção e controle do dia-
betes em alunos das redes 
pública e privada de ensino 
de Minas Gerais. O projeto 
foi aprovado na forma do 
substitutivo nº 1 ao venci-
do, de autoria da Comissão 
de Saúde. A mudança teve 
como objetivo adequar a 
matéria à técnica legislativa 
e tornar seus dispositivos 
mais claros.
Agroecologia – Ainda na Reu-
nião Ordinária, foi aprovada a 
criação do Polo Agroecológi-
co e de Produção Orgânica da 
Zona da Mata. É o que deter-
mina o PL 4.029/17, do depu-
tado Rogério Correia (PT). A 
matéria passou em 2º turno, 
na forma do vencido.

O objetivo do polo na 
Zona da Mata é promover 
e incentivar o desenvolvi-
mento da agroecologia e da 
produção orgânica na região. 
Entre os princípios orien-

tadores da medida, estão a 
preservação ecológica com 
inclusão social e a segurança 
e a soberania alimentar.
Idene – Também em 2º 
turno, foi aprovado o PL 
4.392/17, do deputado Paulo 
Guedes (PT), que acrescenta 
municípios à área de atuação 
do Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Idene). O 
projeto passou na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido, 
apresentado pela Comissão 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização.

Originalmente, o projeto, 
que altera a Lei 14.171, de 
2002, incluía na abrangência 
do Idene os municípios de 
Brasilândia de Minas, Bon-
finópolis de Minas, Uruana 
de Minas, Cabeceira Grande, 
Dom Bosco e Natalândia, to-
dos na Região Noroeste do 
Estado. O substitutivo teve 
como objetivo acrescentar 
mais quatro municípios ao 
Idene: Açucena, Naque e Pe-
riquito, no Rio Doce, e João 
Pinheiro, no Noroeste.

Ainda passaram em 2º 
turno 14 projetos de lei que 
tratam de doações de imó-
veis ou trechos de rodovia.

 Deputados também votaram projeto que cria polo agroecológico

 Luiz Santana
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – A Legística e a qualidade da lei, com José Alcione 

Bernardes
 5h20 Sala de Imprensa – Conhecimento e ideologia: há ruído nesse 

debate?
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – ator Sérgio Mamberti
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Entrevista com parlamentares eleitos – 19ª legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Vale do Aço e Rio Doce

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – ator Sérgio Mamberti
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Alergias
 20h Palestra – Qualificação profissional e administração pública, 

com Francisco Gaetani  
 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

PL 4.978/18
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Departamento de Edifica-
ções e Estradas de Rodagem (DEER) a doar imóvel ao Estado. Dis-
cussão em 2º turno

PL 4.979/18
Do deputado Emidinho Madeira. Declara patrimônio cultural do Esta-
do a Festa da Queima do Alho. Discussão em 2º turno

PL 5.190/18
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o reconhecimento do valor 

histórico e cultural das ferrovias. Discussão em 2º 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 imó-
veis que menciona. Discussão em 2º 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 Esta-
do. Discussão em 2º turno

ORDEM DO DIA (cont.)

8h30
• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 

curso de formação dos coordenadores municipais
10 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – debater, 
com o advogado Alexandre Aroeira Salles, aspectos jurídicos do proces-
so de concessões públicas. Requerimento: deputados João Leite e Ro-
berto Andrade e deputada Marília Campos

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão da PEC 14/15 (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre a PEC 
14/15 (2º turno), que altera o artigo 117 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, a fim de permitir que o servidor público civil e militar 
converta em espécie as férias-prêmio adquiridas no período que menciona

11 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 

5.278/18 (1º turno), do deputado Bosco, que reconhece como de rele-
vante interesse cultural do Estado a Festa de Nossa Senhora Aparecida, 
realizada no município de Campos Altos

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

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.876/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre a Política e o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão da PEC 14/15 (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião das 

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – mesma pauta 

da reunião das 11h30
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – apre-
ciar o relatório final de atividades da comissão

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 2.276/15 (2º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, que 
dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte público de 
passageiros intermunicipal

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater, com 

a presença de convidados, a permanência da Fazenda Experimental da 
Epamig em Itabira. Requerimento: deputado Gustavo Santana

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.877/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária (Fundeagro)

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre três pro-
posições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.278/18 (1º turno), do de-
putado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado 
a Festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no município de Campos Altos

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – debater, com 
a presença de convidados, o Plano Decenal de Política para as Mulheres. 
Requerimento: deputada Marília Campos

15h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.736/17 (1º turno), do governa-
dor Fernando Pimentel, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento 
da Pobreza no Campo de Minas Gerais

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 5.205/18 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que autoriza 
o Poder Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Bonfim

16h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16h45

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
mesma pauta da reunião das 15 horas

19 horas
• Zás (Teatro) – show Rebento, com Samy Erick


